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КонфЦенuiйвiсть статистичноi iнформацii забезпечусться
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Порушення порядку подапня або використання дапих державцих статистичних спостережепь тягпе за собою

вйповiдальнiсть, яка встановлена статтею 1863 Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правоцорушення

звIт про дlяльнIсть громАдськоi оргАнIзАцIi

зА 2014 PIK

Подаоть:
TepMiH

поданнrI]

керiвний оргilн громадськоi органiзацii зi стаryсом
юридичноi особи, легалiзованоТ вiдповiдно до
Закону УкраiЪи "Про громадськi об'еднання"
- органу державноi статистики за
мiсцезнаходженням

не пlзнlше
10 березня Наказ,Щержстаry У

30.10.2013 р. N 33l

Реепоrцепт:

Наймеrryвання:

громАдськл орглнIзАцIя "дитячиЙ Фонд "здоров,lя чЕрЕз ocBITy

03039,м.КиiЬ,б-р,Щружби Наролiв,7-135
Мiсцезнаходження (юрилична адреса):

(пошпtовuй iHdeKc, обласmь / ДР Крuм, район, населенuй lrrшKrll, вулuця / провулок, плоца поlцо,

N буduн tcy/Ko р пу с у, N кв арпuр tl/o ф i су)

Ддреса здiйснення дiяльностi, щодо якоi подаеться форма звiтностi (фаюична адреса):

(поutповuй iнdекс, обласmь / ДР Крuм, район, населенuй ftyчKп, вулuця / просулок, ruюrца mоuр,

N буduнtу/корпусу, N кварtпuрlt/офiсу)



А. Характеристика громадськоi органiзацi[

Реестрацiйне свiдоцтво (01) N 34 , дата реестрацii (02)

Стаryс громадськоi органiзацii (потрiбне вiдмiтити позначкою {;;

- всеукраihськиП (03) !, _iкший(04) Е.

I. Загальнi вiдомостi rзацrю

31.05.2000
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[Iазва показника
N

рядка
Усього

у тому числi
керiвний

ппгrн
вцокремленl

пlпппапl_пи

А Б l 2 3
кiлькigть членiв на облiкч на кiнепь звiтного ookv. осiб 100 7 7

кiлькiсть членiв кеоiвного оогаЕч на кiнепь звiтного ookv- осiб 110 J J х
Кiлькigть товариств, пiдприемств (юриличних осiб), створених
громадською органiзацiею дJIя виконання iJ мgти (чiлей) та
напоямiв лiяльностi

l20

з них засобiв масовоi iнфоомапii |2|

Кiлькiсть виданих публiкацiй (у тому числi в електронному

lll. Джерела надходження коштiв (тис. грн., з одним десяl ,ковим знаком пlсля коми

назва показника
N

ряд-
ка

Усього
у тому числi

керiвний
оDган

вiдокремленi
пiдпоздiли

А Б l 2 3

Усього (ряд. З 10 + з20 + 330 + з40 + 350 + 360) 300 2792.з 2792.3

у тому числi:
надхо]DкенIrrl з Державного бюджетч Украiъи

310

нtшход)кенЕll з мiсцевого бюджетч 320
членськ1 внески 330
нащодження вiд благодiйноi дiяльностi - усього
(оял.34|+з42+з4з\ 340

|787,7 |787,i

у тому числi:
нiшход)кеннJI вiд пiдппиемств та опганiзацiй Укпаihи

341
800,0 800,с

нЕtIIходження вiл rтомадян Укоаiни 342
в!л з4з 987;1 987-7

надходження вlд господарськоl дlяльностl товариств, пlдпри_

емств (юридичних осiб), створених громадською органiзацiею
для виконаншI iT мgти (цiлей) та напрямiв дiяльностi

350

нaшход)кенюI з lнших д)кеDел - чсього з60 1004_6 lпп4 6

з Еих:
кDедити. отриманi вiд банкiв та iнших фiнансових установ

зб1



V. Викопистання коштiв (тис. грн., з одним десятковим знаком пiсля
N

ряд-
ка

Усього
у томч числi

назва показника керiвний
оDган

вцокремленr
пlпппlпl_пй

л Б 1 2 3

Усього (ряд. 4l0 + 420 + 4з0 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480) 400 2728-6 2728.6

у тому числl:
полатки та обов'язковi платежi

410
266,з 266,з

оплата пDацl 420 78б,8 786.8

соIIrяпБна лопомога 430

благодiйна дiяльнiсть 440

оплата ToBaplB 450

оплата послчт 4б0 lз99.0 1з99.0

захоли 470 276.5 2,76-5

iнше використання коштiв 480

з них:
поошенти. сплаченi за отриманi кредити

481

вiдокремлених п

Мiсце пiдпису керiвпика (власника) таlабо особи,

вйповiдальноi за достовiрнiсть надапоТ iнформацii

Кушнiр В.Ю.

Кiлькiсть членiв на облiку, осiб

Лкiтёfiкоl:С.

електронна пошта;

(п. I. Б.)


