
Договір  №16 від «26»  квітня 2012 р. 

Додаткова Угода  № 16.380 від  «25»  листопада 2019 р.      

Проект: «Все буде добре. 2020»          

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

Наша організація БФ «Свічадо» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного пожертвування  

«21» травня 2020 р. – 33 400,00 (тридцять три тисячі чотириста грн.00 коп.) на виконання проекту «Все буде добре. 2020» 

 

     Витрачено: 

№ Назва статті  

витрат 

благодійного    

проекту (якщо у 

додатковій угоді 

бюджет було 

розділено на 

статті проекту) 

Назва  витрат  Кому сплачено 

(постачальник 

товарів та послуг) 

Назва, номер та 

дата документу, 

що є підставою 

для здійснення 

платежу 

Назва, номер та дата 

документу, що є 

підтвердженням факту 

сплати за товари або 

послуги 

Назва, номер та дата 

документу, що є 

підтвердженням 

отримання товарів, 

послуг 

Загальна 

сума (грн.) 

Сума 

використаних 

коштів, 

отриманих 

від МБФ 

«УББ» (грн.) 

1 

1 
-//-//- Оплата лікувальної 

путівки Колесникової 

Катерини  22.06.2020 р. 

– 03.07.2020 р.  

ТзОВ «Міжнародна 

клініка відновного 

лікування» 

Рахунок  № МР 

000001565 від 

03.06.2020 р. 

 

 

 

Платіжне доручення 

№ 459 від 01.07.2020 р. 

 

 

 

Платіжне доручення 

№ 67 від 20.04.2016 р. 

Акт здачі-прийняття 

робіт (надання послуг)  

від 03.07.2020 р. 

 

16 420,00 

 

16 420,00 

 

 

 

2 

-//-//- Оплата лікувальної 

путівки Колесникової 

Катерини  26.10.2020 р. -  

06.11.2020 р. 

ТзОВ «Міжнародна 

клініка відновного 

лікування» 

Рахунок  № МР 

000001566 від 

03.06.2020 р. 

Платіжне доручення 

№ 460 від 01.07.2020 р. 

 

 

Акт здачі-прийняття 

робіт (надання послуг)  

від 06.11.2020 р. 

 

16 980,00 

 

16 980,00 

 

   Разом:    33 400,,00 33 400,00 

Усі перераховані  за проектом  кошти витрачено за призначенням. 

  

Керівник організації         ________________________ /______ Ярославський Я.В.___________/     (095-557-83-37) 

                                                підпис         прізвище                              контактний телефон 

Головний бухгалтер    ______________________ /____Великоданова Л.А._______/     (050-343-02-80) 

                                                          підпис                           прізвище                                       контактний телефон                 

Менеджер проекту         ______________________ /____Ярославський Я.В.._______/     (095-557-83-37) 

                              підпис             прізвище                  контактний телефон 

 

               Печатка організації 

                                                      «10» грудня  2020 р. 

              

Від  УББ З віт отримав _______________________________( ___________________ )   «____»_______________  ______ р 

 

Від  УББ звіт перевірив_______________________________(____________________) «____»_______________  ______ р. 

 

Результат перевірки звіту:  задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний  


