
Договір  № 114 від «26»  серпня 2020 р. 
Додаткова Угода  № 114.94  від  «20» липня 2021 р.      
Проект: «Маленькі друзі потребують нашої підтримки!»          

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 
Наша Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа 
Благодійності» в якості добровільного пожертвування «09» листопада 2021 року 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп. на виконання проекту «Маленькі друзі потребують нашої 
підтримки!» 
 

Витрачено: 

Усі перераховані кошти витрачено за призначенням. 

 

Керівник організації  ___________________ /   Хаджиоглов  В.Л.  / ( +380504111192)  

Головний бухгалтер _____________________ /    Бєляєва Т.В.   /  ( +380509764114)   

Менеджер проекту ___________________ /    Грановська В.М.   / ( +380936914524)   

 

                               

Печатка організації                                      “10” грудня 2021 р. 

 

 

 

Від  УББ З віт отримав __________________( ______________________ )   «____»__________  2021 р. 

Від  УББ звіт перевірив __________________( ______________________ )   «____»__________  2021 р. 

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

№ 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 --//-- Оплата 

харчування для 

тварин 

ФОП Антонюк 

Михайло 

Володимирович 

Рахунок 29/10 від 29 

жовтня 2021 року 

 

Платіжне доручення №164 

від «10» листопада 2021 

року. 

Видаткова накладна 29/10 від 

29 жовтня 2021 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі майна від 5 

листопада 2021 року. 

40000,00 40000,00 

2 --//-- Оплата 

ветеринарних 

препаратів 

ФОП Куцовол 

Оксана 

Володимирівна 

Рахунок на оплату 

№2/11/2021 від 15 

листопада 2021 року. 

Платіжне доручення №172 

від «15» листопада 2021 

року. 

Видаткова накладна №4229 

від 16 листопада 2021 року; 

Акт безоплатного приймання-

передачі майна від 20 

листопада 2021 року. 

10195,60 10000,00 

   Разом:    50195,60 50000,00 


