
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія 

Друге пленарне засідання 

 VIІІ скликання 

"22   " жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1289 

 
Про затвердження Положення про облік 

та використання благодійних внесків та 

пожертв від фізичних та юридичних осіб 

комунальному некомерційному 

підприємству «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

 

 

 

 

       З метою забезпечення прозорості за використанням коштів благодійних внесків та 

пожертв від фізичних та юридичних осіб КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради, керуючись Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р.№1222 «Про затвердження Порядку 

отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 

бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, 

науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» Ємільчинська селищна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про  облік та використання благодійних внесків та пожертв від 

фізичних та юридичних осіб комунальному некомерційному підприємству «Ємільчинська 

лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області (додається). 

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Ємільчинська лікарня»  Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області (Брановицька Н.І.) забезпечити дотримання зазначеного 

Положення при отриманні обліку та використанні благодійних внесків та пожертв від 

фізичних та юридичних осіб. 

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова                                                                                Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

«Про затвердження Положення про облік та використання благодійних внесків та 

пожертв від фізичних та юридичних осіб комунальному некомерційному підприємству 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

                                 



 Додаток  

до рішення  8 сесії, другого пленарного 

засідання VІІІ скликання селищної ради від 

22 жовтня 2021року №1289 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про облік та використання благодійних внесків і пожертв від фізичних та юридичних 

осіб комунальному некомерційному підприємству « Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Мета Положення – забезпечити прозорість надходження та використання 

благодійних внесків і пожертв відповідно до:  

- Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації « від 05.07.2012 

року №5073-VI.  

- Наказу МОЗ України « Про здійснення заходів з контролю за надходженням і 

використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» від 25.07.2017 року №848  

- Статуту КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради (далі — лікарня),            

1.2. Благодійні пожертви надають винятково на добровільних засадах. вони не можуть  бути 

умовою для отримання медичних  та інших послуг у лікарні. Про факти вимагання сплати 

благодійного внеску слід невідкладно повідомляти керівника лікарні. 

        1.3. Благодійні пожертви можуть надавати фізичні та юридичні особи у грошовій формі, 

а також як товар ,роботи й послуги, рухоме та нерухоме майно ,в іншому  вигляді, не 

забороненому законодавством. 

 

   2. Способи надання благодійних внесків та пожертв 

 

        2.1. Внесення благодійної пожертви можливе : 

        2.1.1. за допомогою платіжної картки чи готівкових коштів із використанням платіжного 

пристрою розміщеного в лікарні; 

        2.1.2.  за допомогою банківських переказів на рахунок лікарні ; 

        2.1.3. через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором 

благодійника за допомогою яких є можливість внести благодійні внески; 

        2.1.4. інших способів, не заборонених законодавством. 

         2.2. Лікарня може оголошувати про цільовий збір благодійних пожертв та внесків для 

закупівлі обладнання, ліків, витратних  матеріалів, проведення ремонтних робіт тощо. Для 

цільового збору лікарня може відкрити окремі рахунки в будь- яких банківських установах.  

           2.3. Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг 

оформляється актом прийому-передачі виконаних робіт , наданих послуг. 

           2.4. Благодійник і лікарня можуть укласти договір  про надання благодійної допомоги, 

в якому визначать порядок приймання та використання допомоги, строки її надання, інші 

питання. 

 



3.Цілі використання коштів благодійних внесків 

 

3.1 Благодійні внески можуть мати цільовий характер використовується для потреб лікарні. 

Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування 

благодійного внеску визначаються керівником відповідно до першочергових потреб, 

пов’язаних виключно з основною діяльністю лікарні. 

 

4.Забезпечення прозорості та відкритості щодо надходження і використання 

благодійних пожертв 

  

 4.1.  Лікарня забезпечує розміщення інформації про надходження і використання 

благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб: 

       4.1.1 систематично проводиться звітування перед працівниками лікарні ( на зборах 

трудового колективу, оперативних нарадах ) 

       4.1.2. забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і 

використання благодійних внесків . 

       4.1.3. проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед громадськості щодо 

заборони примусового стягнення коштів з пацієнта у вигляді благодійних внесків.  

          4.1.4. благодійні пожертви можуть мати цільовий характер, якщо благодійник конкретні 

цілі використання коштів не визначив, шляхи спрямування благодійного внеску визначає 

керівник лікарні. 

 
 
Директор КНП «Ємільчинська лікарня»                                      Наталія БРАНОВИЦЬКА 


