
Договір N 178 від «01» квітня 2020 р. 

Додаткова Угода N 178.2 від «29» квітня 2020 р.  

Проект: «Кураж x Suka Zhizn: CRM-система для допомоги безпритульним» (Кураж і Сука_жизнь: Сіреем- система для допомоги безпритульним) 

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань  

Наша організація ГО «ЖИТТЯ БУРЕМНЕ» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного пожертвування 
«30» квітня 2020 року 131728,00 грн. (Сто тридцять одна тисяча сімсот двадцять вісім гривень 00 коп) на виконання проекту «Кураж x Suka Zhizn: CRM-система 
для допомоги безпритульним». Кураж і Сука_жизнь: Сіреем- система для допомоги безпритульним) 

Витрачено: 

N Назва статті 
витрат бла-
годійного 
проекту

Назва витрат Кому сплачено 
(постачальник 
товарів та послуг)

Назва, номер та дата до-
кументу, що є підставою 
для здійснення платежу

Назва, номер та дата до-
кументу, що є підтвер-
дженням факту сплати за 
товари або послуги

Назва, номер та дата 
документу, що є під-
твердженням отриман-
ня товарів, послуг

Загальна сума 
(грн.)

Сума використа-
них коштів, от-
риманих від 
МБФ «УББ» 
(грн.)

1 -//- Придбання лі-
цензії для CRM-
системи

ТОВ «ТЕРРАСОФТ» Ліцензійна угода  
№ 27/07/20 - 49474 від 
27.04.2020  
Рахунок № 17/03/20-507 
від 27.04.2020;  

Платіжне доручення №8 
від 30.04.2020

Акт прийому-передачі 
№ TP-29/04/20-01  від 
29.04.2020

69868,91 грн. 69868,91 грн.

2 -//- Інтеграція CRM-
системи

ТОВ «БІЗНЕС ПО-
РАДИ»

Договір надання послуг 
№ Р0420-005 від 
26.04.2020  
Рахунок-фактура № 
Р0420-005 від 27.04.2020;  

Платіжне доручення №18 
від 25.05.2020

Акт приймання-переда-
чі № Р0420-005 від 
26.04.2020

9500 грн. 9500 грн.

-//- ФОП Гуселєтов 
Євгеній Ігорович

Договір виконання робіт 
№ Р0420-001 від 
12.09.2020  
Рахунок-фактура № 
Р0420-001 від 29.11.2020;  

Платіжне доручення №40 
від 04.12.2020

Акт приймання-переда-
чі № Р0420-001 від 
29.11.2020

5000 грн. 5000 грн.



3 -//- Дизайн, марке-
тинг

Фізична особа 
Матчін Роман 
Володимирович

Цивільно-правовий  
договір № ЦПХ-01  
від 29.04.2020  

Платіжне доручення №19 
від 03.06.2020 
Платіжне доручення №20 
від 03.06.2020 
Платіжне доручення №21 
від 03.06.2020 
Платіжне доручення №22 
від 03.06.2020

Акт здачі-прийняття 
робіт  
№ 01/06-1 від 
01.06.2020

20008 грн. 20008 грн. 

4 -//- Адміністративні 
видатки

ГО «ЖИТТЯ БУ-
РЕМНЕ»

Наказ № 1-к від 
01.05.2020 
Штатний розпис від 
01.05.2020

Платіжне доручення  
№1 від 21.05.2020 
Платіжне доручення  
№1 від 09.06.2020 
Платіжне доручення  
№K5LO0PH61F від 
21.05.2020 
Платіжне доручення  
№K69O0PVPAS від 
09.06.2020 
Платіжне доручення  
№K5LO0PH61G від 
21.05.2020 
Платіжне доручення  
№K69O0PVPAT від 
09.06.2020 
Платіжне доручення  
№K5LO0PH61H від 
21.05.2020 
Платіжне доручення  
№K69O0PVPAV від 
09.06.2020

Відомість розподілу 
витрат від 21.05.2020 
Відомість розподілу 
витрат від 09.06.2020

24400 грн. 24400 грн. 



Залишок невитрачених коштів за проектом складає 951 грн. 09 коп. 

Усі перераховані за проектом кошти витрачено за призначенням.  

Керівник організації ________________________ /Новіков А.А./ (+380931885544)  

                                                          підпис                          прізвище      контактний телефон  

Менеджер проекту ______________________ /___________________________/ (_________________________).  

                                                          підпис                                         прізвище                               контактний телефон 

Печатка організації: 

“____”_______________ ______ р.  

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

5 -//- Оплата послуг 
бухгалтера

ФОП Коваленко 
І.В.

Договір на виконання 
робіт з бухгалтерського 
обслуговування  
№ Х-02/03/20-1 від 
02.03.2020 
Рахунок 04/05-8 від 
04.05.2020

Платіжне доручення №12 
від 05.05.2020

Акт здачі-прийняття 
робіт № 04/05-8 від 
04.05.2020

2000 грн. 2000 грн. 

Разом 130776, 91 
ГРН.

130776, 91 ГРН.



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

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


