
Договір  № 68 від «17»  cерпня 2020 р. 

Додаткова Угода  № 68.401 від 15.07.2022 р. 

Проєкт: «Мар’яна мріє про безпеку для синів»          

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань  
Наша організація Благодійний фонд «Відкриті долоні» отримала від Благодійної організації Міжнародний Благодійний Фонд "Українська біржа благодійності" в якості добровільного пожертвування 

на виконання проєкту «Мар’яна мріє про безпеку для синів»: 

«25” серпня 2022 року - 11910,00 (одинадцять тисяч дев’ятсот десять грн. 00 коп.) 

«27” вересня 2022 року - 22432,00 грн. (двадцять дві тисячі чотириста тридцять дві грн. 00 коп.) 

Загальна сума проєкту: 34342,00 грн. (тридцять чотири тисячі триста сорок дві грн. 00 коп.) 
Витрачено: 

№ Назва статті витрат 

благодійного проєкту 

(якщо у додатковій 

угоді бюджет було 

розділено на статті 

проєкту) 

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 дихальних 

тренажерів і небулайзерів 

ФОП  

Когут П.О. 

Рахунок № 198 від 

24.08.2022 р. 

Платіжне доручення 

№358 від 24.08.2022 р. 

Видаткова накладна № 198 

від 25.08.2022 р. 

Видаткова накладна №361526 

від 16.09.2022 р. 

Акт надання послуг №361526 

від 16.09.2022 р. 

Акт приймання-передачі від  

16.09.2022 р. (Ільчишин М.) 

Акт приймання-передачі від  

16.09.2022 р. (Ільчишин О.) 

10040,00 8750,00 

2 --//-- Оплата стерилізатора ТОВ 

РОЗЕТКА УА 

Рахунок № СФ-

00361526 від 

15.09.2022 р. 

Платіжне доручення 

№374 від 15.09.2022 р. 

4974,00 4974,00 

3 --//-- Оплата ліків ТОВ Примула 

Аптека 

Рахунок № 7456 від 

03.10.2022 р. 

Платіжне доручення 

№393 від 03.10.2022 р. 

Видаткова накладна № 90 від 

05.10.2022 р. 

Видаткова накладна №111 від 

17.10.2022 р. 

Акт приймання-передачі від  

17.10.2022 р. (Ільчишин О.) 

12118,00 12118,00 

4 --//-- Оплата інгалятора Парі 

Бой  

ФОП  

Когут Н.В. 

Рахунок № 111 від 

06.10.2022 р. 

Платіжне доручення 

№397 від 13.10.2022 р. 

10700,00 8500,00 

      Разом: 37832,00 34342,00 

Усі перераховані  за проєктом  кошти витрачено за призначенням. 

Керівник організації         ________________________ /Савченко М.В./                     (0686282211) 

                                                          підпис                           прізвище                              контактний телефон 

 

 

 

 

 

 

 

               Печатка організації 

                                                       “_28_”_10  _2022 р. 

 

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

             

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

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


