
ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.09.2018-30.09.2018 

Надійшло благодійних коштів: 752,0 грн 

Використано: 752,0 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

346,0 чек 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

50,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- - 

4 Транспортні послуги 60,0 акт 

5 Господарчі потреби  296,0 чек 

 Разом: 752,0 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.10.2018-31.10.2018 

Надійшло благодійних коштів: 936,0 грн 

Використано: 936,0 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

520,0 чек 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

60,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- - 

4 Транспортні послуги - - 

5 Господарчі потреби  356,0 чек 

 Разом: 936,0 

 

  



ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.11.2018-30.11.2018 

Надійшло благодійних коштів: 1213,0 грн. 

Використано: 1213,0 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

430,0 чек 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

- - 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

515,0 чек 

4 Транспортні послуги 100,0 акт 

5 Господарчі потреби  168,0 чек 

 Разом: 1213,0 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.12.2018-31.12.2018 

Надійшло благодійних коштів: 17730,0 грн. 

Використано: 17730,0 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

- - 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

17570,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- -- 

4 Транспортні послуги - - 

5 Господарчі потреби  160,0 чек 

 Разом: 17730,0 

 

Витрати з вересня по грудень 2018 року становлять: 20631,0 грн 

Надійшло благодійних коштів: ___________ 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.01.2019-31.01.2019 

Надійшло благодійних коштів: 2954,41 грн. 

Використано: 2954,41 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

580,0 чек 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

260,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- -- 

4 Транспортні послуги 50,0 акт 

5 Господарчі потреби  2064,41 чек 

 Разом: 2954,41 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.02.2019-28.02.2019 

Надійшло благодійних коштів: 712,56 грн 

Використано: 712,56 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

- - 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

205,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

46,56 чек 

4 Транспортні послуги 80,0 акт 

5 Господарчі потреби  381,0 чек 

 Разом: 712,56 

 

 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.03.2019-31.03.2019 

Надійшло благодійних коштів: 1303,60 грн. 

Використано: 1303,60 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

- - 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

112,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- -- 

4 Транспортні послуги 300,0 акт 

5 Господарчі потреби  491,60 чек 

6 Перевірка водяних лічильників 400,0 акт 

 Разом: 1303,60 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.04.2019-30.04.2019 

Надійшло благодійних коштів: 1500,0 грн. 

Використано: 1500,0 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

146,0 чек 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

653,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

100,0 чек 

4 Транспортні послуги 350,0 акт 

5 Господарчі потреби  251,0 чек 

 Разом: 1500,0 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.05.2019-31.05.2019 

Надійшло благодійних коштів: 2194,50 грн. 

Використано: 2194,50 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

- - 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

904,0 чек 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- -- 

4 Транспортні послуги 340,0 акт 

5 Господарчі потреби  950,50 чек 

 Разом: 2194,50 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога 

01.06.2019-30.06.2019 

Надійшло благодійних коштів: 671,00 грн. 

Використано: 671,00 грн 

№№ Найменування Сума (грн) Підтверджуючий 

документ 

1 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту будівлі 

335,0 чек 

2 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту електричної проводки та 

обладнання 

- - 

3 Обслуговування оргтехніки, 

канцелярські товари 

- -- 

4 Транспортні послуги - - 

5 Господарчі потреби  336,0 чек 

 Разом: 671,0 

 

Витрати з січня по червень 2019 року становлять: 9336,0 грн 

Надійшло благодійних коштів: ______________ грн 

Витрачено з 01.09.2018 – 30.06.2019 – 29967 грн. 


