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Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України №848 від 25.07.2017р. 
Комунальний заклад «Помічнянська лікарня» Добровеличківського району 
Кіровоградської області надає інформацію про надходження і використання 
благодійних пожертв за III квартал 2018 року для розміщення на офіційному веб- 
сайті Помічнянської міської ради.
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Додаток

до наказу
Міністерства охорони 
здоров'я України

2507,2017 № 848

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

за III квартал 20І8_року
Комунальний заклад "Помічнянська лікарня" Добровеличківського району Кіровоградської області

н айм енування закладу охорони здоров 'я

Період Найменування юридичної 
особи (або позначення 

фізичної особи)

Благодійні пожертви, шо були отримані іакдадом охорони здоров'я 
від фізичних та юридичних осіб

Всього отримано 
благодійних 

пожертв, тис. гри.

Використання закладом охорони здоров'я благодійних пожертв, 
отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі

Залишок 
невикористаних 

грошових коштів, 
товарів та послуг 

на кінець звітного 
періоду, тис. гри.

В грошовій 
формі, тис. гри.

В натуральній 
формі ( товари і 
послуги), тис. 

гри.

Перелік товарів і послуг в 
натуральній формі

Напрямки 
використ ання у 
грошовій форхіі 
(стаття витрат )

Сума, 
тис. гри.

Перелік використаних 
товарів та послуг у 
па ї тральній форхіі

Сума, тис. гри.

І квартал Надходження
благодійних

добровільних внесків на 
потреби лікарні від 

фізичних осіб

4,3 4,3 4,3

Фізичні особи 5,3 Бензин, дизпаливо 5,3 Бензин, дизпаливо 5,3
II квартал Фізичні особи 8,1 будівельні матеріали 8,1 будівельні матеріали 8,1 <1,0

2,9 медикаменти 2,9 медикаменти 2,9
і.б______ дизпаливо 1,6 дизпаливо 1.6
0,4 продукти харчування 0,4 продукти харчування 0,4

III квартал Фізичні особи 2,1 дизпаливо 2,1 дизпаливо 2.1 0,0

0,1 продукти харчування 0.1 продукти харчування 0,1
ІУ квартал 0,0 0,0

о о
Всього 

___ V' 1>Ііі___
4,3 20,5 X 24, X 0 X 20,5 4,3

Головний лікар Рудий Ю.І.


