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

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

КНП СОР "Сумський обласний діагностичний центр"
найменування закладу охорони здоров’я

за IV квартал 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 

благодійних 
пожертв, 
тис. грн.

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. грн.

В грошовій 
формі, 

тис. грн.

В натуральні 
й формі 
(товари 

і послуги), 
тис. грн.

Перелік 
товарів 
і послуг 

в натуральній 
формі

Напрямки використання 
у грошовій формі (стаття 

витрат)

Сума,
тис.
грн.

Перелік
використаних товарів 

та послуг
у натуральній формі

Сума, тис. 
грн.

І квартал
Асоціація приватних 
сільськогосподар 
ських підприємств 
"Козацька"

15 0 15 Придбання мутимедійної 
системи (проекційний екран, 
проектор)

15 15 0

II квартал
Асоціація приватних 
сільськогосподарських 
підприємств "Козацька"

3,4 0 3,4 Поточні видатки на 
утримання закладу

3,4 Поточні видатки на 
утримання закладу

3,4 0

7,8 0 7,8
Придбання касового 
апарату, грошової скриньки, 
ул ьтр аф і ол ето во го 
детектору

7,8

Придбання касового 
апарату, грошової 
скриньки, 
ультрафіолетового 
детектору

7,8 0

2Д 0 2,1 Підписка періодичних 
видань 2,1 Підписка періодичних 

видань 2,1 0

0,3 0 0,3 Бланки, журнали 0,3 Бланки, журнали 0,3 0

11,4 0 11,4 0 11,4

III
квартал

Асоціація приватних 
сільськогосподарських 
підприємств "Козацька"

20,0 0 20,0
Обстеження працівників на 
виявлення 1^3, 
антитіл до
нуклеокапсидного антигена 
коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2

16,5

Обстеження 
працівників на 
виявлення І^} , І^М 
антитіл до 
ну клео капе идного 
антигена коронавірусу 
БАЯБ-СоУ-г

16,50 3,5

4,0 0 4,0 Виплата пенсій і допомоги 4,0
Виплата пенсій і 
допомогои 4,0 0

1,0 0 1,0 Поточні видатки 1,0 Поточні видатки 1,0 0,0

IV
квартал

0 0 0 Поточні видатки 0,9 Поточні видатки 0,9 -0,9

0 - 0 0
Обстеження працівників на 
виявлення 1^3, Б§М 
антитіл до
нуклеокапсидного антигена 
коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2

10

Обстеження 
працівників на 
виявлення І^З , Ь§М 
антитіл до 
нуклеокапсидного 
антигена коронавірусу 
8АЯ8-СоУ-2

10 -10,0

Всього 
за рік //■'6^  Г 'А 'Л '

Ф 0 А  х 65,0 X 61,0 X 61,0 4,0

Директор р  17ШЗаступник директора 
з економічних пита

Ярослав ЖДАНОВ

Юлія БАРАН ІК


