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ІНФОРМАЦІЯ
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

КНП «Міська поліклініка № 21» ХМР за січень- вересень  2020 року
                                        

Період

Найменування
юридичної особи
(або позначення
фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані
закладом охорони здоров'я

від фізичних та юридичних осіб

Всього
отримано
благодій-

них
пожертв,
тис. грн.

Використання закладом охорони здоров'я
благодійних пожертв, отриманих у грошовій та

натуральній
(товари і послуги) формі

Залишок
невикористан
их грошових

коштів,
товарів та
послуг на

кінець
звітного

періоду, тис.
грн.

В грошовій
формі,

тис. грн.

В
натураль

ній
формі

(товари і
послуги),
тис. грн.

Перелік товарів і
послуг в

натуральній
формі

Напрямки
використан

ня у
грошовій

формі
(стаття
витрат)

Сума,
тис.
грн.

Перелік
використаних

товарів та послуг у
натуральній формі

Сума,
тис. грн.

Січень 2020року  Від фізичних осіб - 3,0
Рентгенплівка різних

форматів 3,0
Рентгенплвка різних

форматів
3,0 0

Всього за січень 2020 р. - 3,0 х 3,0 х 0 х 3,0 0

24 лютого 2020року
ГО «АКВА-ФІТНЕС

«ВОЛНА»
9,0

Запрошення на 
відвідування 
занятя з 
аквагімнастики 
для вагітних 

9,0

Запрошення на 
відвідування заняття
з аквагімнастики для
вагітних

4,0 5,0

Лютий 2020року Від фізичних осіб 4,6
Рентгенплвка 
різних форматів 4,6

Рентгенплвка різних
форматів 4,6 0

Всього за лютий 2020 р.
0 13,6 13,6 8,6 5,0

19березня 2020 року
ТОВ «ТЕДДІ

ГРУП»
6,2

Папір, господарчі 
матеріали 6,2

Папір,господарчі 
матеріали 1,4 4,8

Всього за березень 2020 року 6,2 6,2 1,4 4,8

Квітень 2020року Від фізичних осіб 16,1 - 16,1 2220 6,2 - 9,9

Квітень 2020року Від фізичних осіб 1,6
Рентгенплівка 
різних форматів

Ренгенплівка різних 
форматів

0,7 0,9

Всього за квітень 2020року 16,1 1,6 16,1 6,2 0,6 10,8

Всього за травень 2020 року 0 0 0 0 0 0

Червень  2020року         Від фізичних осіб 1,7 1,7 1,7



Всього за червень 2020 року 1,7 0 1,7 1,7 0 0

Липень 2020 року Від фізичних осіб 6,2 6,2 0 6,2

Всього за липень 2020року 6,2 0 6,2 0 6,2

Серпень Від фізичних осіб 4,9 4,9 4,9
Всього за серпень 4,9 4,9 0 4,9

Вересень   Від фізичних осіб 4,0 4,0 4,0
Всього за вересень 4,0 4,0 0 4,0

Жовтень 
Всього за жовтень 
Листопад 

Всього за листопад 

Грудень 

Всього за грудень 

МОЗ наказом «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров'я» від 25.07.2017 № 848 зобов’язало заклади охорони здоров'я 
звітувати за зібрані благодійні внески з фізичних та юридичних осіб —  з 1 січня 2018 року. Інформацію про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб заклади охорони
здоров’я оприлюднюватимуть за встановленою МОЗ формою. Робити це вони зобов’язані щокварталу не пізніше десятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, на: території закладу охорони 
здоров'я у загальнодоступному місці; офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або офіційних веб-сайтах структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій.
Забезпечити розміщення такої інформації мають особисто керівники закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій стосовно закладів охорони здоров'я, що входять до сфери їх управління. Як переконують в МОЗ, такі заходи зроблять надходження
і використання благодійних пожертв прозорим та підзвітним. А також можна буде реально оцінити дієвість фінансової та матеріальної допомоги благодійних фондів, про яку постійно говорять керівники 
закладів охорони здоров'я. За інформацією сайту МОЗ


