
Договір  № 92 від 30 травня 2014р. 

Додаткова Угода  № 92.235 від 14.11.2019р.       

Проект: «Багатодітна родина потребує допомоги»      

 

 

 

 Фінальний фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 

 

 

 

Наша організація «Міжнародна благодійна фундація лікаря Бєрсєнєва» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа Благодійності» в якості добровільного 

пожертвування 10.02.2020 року 23520,00грн (двадцять три тисячі п’ятсот двадцять)  гривень 00 коп. на виконання проекту «Багатодітна родина потребує допомоги» 

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.) 

2020 

1 --//-- 

 

 

Оплата лікування 

Іванченко Віри 

 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

 

Рахунок №. ІБ-

0000016 від 

20.02.2020 

Платіжне доручення 

№710 від 20.02.2020  

 

Акт № ІБ-0000012 від 

20.02.2020 

 

4200,00 4200,00 

2 --//-- 

 

Оплата лікування 

Іванченко Віри 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

Рахунок №. ІБ-

0000072 від 

28.08.2020 

Платіжне доручення 

№758 від 03.09.2020 

Акт № ІБ-0000049 від 

28.08.2020 

6200,00 6200,00 

3 --//-- Оплата лікування 

Іванченко Віри 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

Рахунок №. ІБ-

0000104 від 

11.12.2020 

Платіжне доручення 

№810 від 17.12.2020 

Акт № ІБ-0000081 від 

11.12.2020 

6200,00 6200,00 

 Разом:  16 600,00 16 600,00 



2021 

4 --//-- Оплата лікування 

Іванченко Віри 

ПП «Інститут 

проблем болю» 

Рахунок №. ІБ-

0000057 від 

17.06.2021 

Платіжне доручення 

№887 від 17.06.2021 

Акт № ІБ-0000043 від 

17.06.2021 

6 920,00 6 920,00 

 Разом: 6 920,00 6 920,00 

      Разом: 23 520,00 23 520,00 

Усі зібрані кошти по проекту витрачено за призначенням. 

 

Керівник організації         ____________________   Даниленко А.Б.                      +380503581722 

                                                          підпис                                        

Головний бухгалтер          

                                                                                                                

Менеджер проекту         _______________________  Даниленко А.Б.                   +380503581722 

                     підпис              

 

               Печатка організації 

                                                     18.06.2021 

              

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

                   

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

 

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


