Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров’я України
25.07.2017
№
848

ІНФОРМ АЦІЯ
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
по М аневицькій центральній районній лікарні
за І півріччя 2018 року

Період

Найменування
юридичної особи
(або назначення
фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані
закладом охорони здоров’я від юридичних та
юридичних осіб
в
Перелік товарів і
в
послуг в натуральній
грошовій натураль
формі
формі
ній формі
тис.грн
тис.грн

Всього
отримано
благодійних
пожертв,
Т И С .ф Н

0,4
Фізичні особи

Використано закладом охорони здоров’я благодійних
пожертв, отриманих у грошовій та натуральній формі
(това ш і послуги)
Перелік використаних
Напрямки
Сума,
Сума,
товарів та послуг у
Т И С .ф Н
використання в Т И С .ф Н
натуральній формі
ф ош овій формі
(статті витрат)
9,0

Залишок
невикориста
них фОШ ОВИХ
коштів, товарів
і послуг на
кінець звітного
періоду Т И С .ф Н
1,9

0,4
2,6

Будматеріали (фарба)

1,8

Ліжко функціональне

Фізичні особи

5,1
ТзОВ «Волиньтекстиль-контакт»
1 квартал
2018 р.

Рушник вафельний
білий 40*70, Простині
1,5сп бязь біла, Халат
хірургічний бязь біла,
Простинка
110*090ситець

13,8

Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар

ВБФ «Крона»

4,3

Штатив на колесах
ПІТк-4, Столик
інструментальний СІ-7
із нержавіючої сталі

Фізичні особи

1,5

Капуста квашена

1,5

Продукти
харчування

Фізичні особи

1,5

Послуги з поточного
ремонту приміщень

1,5

Оплата послуг
(крім
комунальних)

Будматеріали (фарба)

0,00

Ліжко функціональне

0,00

Рушник вафельний
білий 40*70,
Простині 1,5спбязь
біла, Халат
хірургічний бязь
біла,Простинка
110*090ситець
Штатив на колесах
ШТк-4, Столик
інсфументальний СІ7 із нержавіючої сталі
Капуста квашена

Послуги з поточного
ремонту приміщень

0,00
13,8

0,00

1,5

0,00

1,5

0,00

П родовж ення додатку до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2017

Період

Найменування
юридичної особи
(або назначення
фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані
закладом охорони здоров’я від юридичних та
юридичних осіб
. Перелік товарів і
в
в
послуг в натуральній
грошовій натураль
формі
формі
ній формі
Т И С .ф Н
тис.грн

Всього
отримано
благодійних
пожертв,
Т И С .ф Н

Використано закладом охорони здоров’я благодійних
пожертв, отриманих у ф ош овій та натуральній формі (товари
і послуги)
Перелік використаних
Сума,
Напрямки
Сума,
Т И С .ф Н
використання в
Т И С .ф Н
товарів та послуг у
натуральній формі
ф ош овій формі
(статті витрат)

№ 848

Залишок
невикориста
н и х фОШ ОВИХ

коштів,
товарів і
послуг на
кінець
звітного
періоду
Т И С .ф Н

квартал
!018року

ВБФ «Крона»
185,4

0,4

Всього за І
квартал
ПрАТ
«Фармацевтична
фірма «Дарниця»

Лампа фототерапії
НО-АФ-ЬЕО,
Операційний стілМТ3 0 0 0 в комплекті з
нирковим валіком,
Аналізатор
гіпербілірубінемії
фотометричний АГФ02

185,4

3,0

3,0

18,6

185,4

Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар

Продукти
харчування

Чай лікарський,
щавель солений

0,00

202,2

9,0

202,6

202,2

Лампа фототерапії
НО-АФ-БЕО,
Операційний стілМТ3 0 0 0 в комплекті з
нирковим валіком,
Аналізатор
гіпербілірубінемії
фотометричний АГФ02

Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

3,0

Чай лікарський,
щавель солений
18,6

18,6

II квартал

Оплата послуг
(крім
комунальних

1,9

П родовж ення додатку до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2017

Період

Найменування
юридичної особи
(або назначення
фізичної особи)

Благодійні пожертви, що були отримані
закладом охорони здоров'я від юридичних та
юридичних осіб
. Перелік товарів і
в
в
послуг в натуральній
фО Ш О В ІЙ
натураль
формі
ній формі
формі
Т И С .ф Н

Всього
отримано
благодійних
пожертв,
Т И С .ф Н

Т И С .ф Н

Використано закладом охорони здоров'я благодійних
пожертв, оф им аних у ф ош овій та натуральній формі (товари
і послуги)
Напрямки
Перелік використаних
Сума,
Сума,
Т И С .ф Н
використання в
Т И С .ф Н
товарів та послуг у
натуральній формі
грошовій формі
(статті витрат)
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Залишок
невикориста
них фОШ ОВИХ
КОШТІВ,

товарів і
послуг на
кінець
звітного
періоду
Т И С .ф Н

Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

3,0

18,6

21,6

3,4

220,8

224,2

18,6

3,0

220,8

4,9

II к в ар т а л

Всього за І
півріччя

Головний

О.П. Бегаль

Головний

В.С.Крищук

9,0

