
до наказу Міністерства охорони здоров'я України

25.07.2017 №848

Найменування юридичної Всього отримано Залишок

особи(або позначення благодійних невикористаних

Період фізичної особи) пожертв грошових коштів

В грошовій В натуральній формі Перелік товарів тис. грн. Напрямки використання Сума, Перелік використання Сума, товарів та послуг

формі тис. грн. (товари і послуги), і послуг в у грошовій формі тис. грн. товарів та послуг тис. грн. на кінець звітного

тис. грн. натуральній формі (стаття витрат) у натуральній формі періоду, тис. грн.

Від підприємств, 

організацій та 

фізичних осіб

567,2

0 0

567,2

 "Медикаменти та 

перев'язувальні 

матеріали";   

"Продукти 

харчування";   

"Оплата послуг 

(крім 

комунальних"

423,9

0 0

212,7

ПрАТ "Індар" 0 8 ліки 8 ліки 8

Від приватних осіб

0 1031,93

643,7тис. грн. 

ліки; ; 

388,23тис.грн - 

інші товари та 

послуги 1031,93

643,70тис. грн. 

ліки; ; 

388,23тис.грн - 

інші товари та 

послуги 1031,93

Херсонська міська 

протитуберкульозна 

поліклініка 0 22,7 ліки 22,7 ліки 22,7

Додаток

Використання закладом охорони здоров'я

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних"ХМР за 9 місяців 2019р.

за 9 

місяців  

2019 року

благодійних пожертв, отриманих у грошовій та 

натуральній (товари і послуги) формі

Благодійні пожертви, що були отримані

закладом охорони здоров'я від

фізичних та юридичних осіб



ХОР "Червоний Хрест 

України" 0 20,5 інші товари 20,5 інші товари 20,5

Херсонський 

обласний ценрт 

профілактики та 

боротьби зі СНІДом 0 195,9 ліки 195,9 ліки 195,9

Херсонська обласна 

асоціація діабетиків 0 151,2 ліки 151,2 ліки 151,2

МБП "Альянс 

громадського 

здоров'я 0 10,5 інші товари 10,5 інші товари 10,5

ТОВ "МЦФЕР - 

Україна" 0 11,7 інші товари 11,7 інші товари 11,7

ТОВ " Тандем - Л" 0 4,9 інші товари 4,9 інші товари 4,9

ХПО " Асоціація 21 

століття" 0 2,4 ліки 2,4 ліки 2,4

ТОВ "Фарма - Лайф" 0 0,1 ліки 0,1 ліки 0,1

КЗ " ОБСМП" ХОР 0 25,1 ліки 25,1 ліки 25,1

ПАТ НВЦ " 

Борщагівський " ХФЗ 0 59,5 ліки 59,5 ліки 59,5

БФ " Наша Лепта" 0 6,0 інші товари 6 інші товари 6

ХОПТД 0 0,6 інші товари 0,6 інші товари 0,6

за 9 

місяців  

2019 року



Усього: 567,20 1551,03 2118,23 423,9 1551,03 212,7

за 9 

місяців  

2019 року




