Н А Ц ІО Н АЛ ЬН А М ЕДИ ЧН А ПАЛАТА УКРАЇНИ
З Д О Р О В ’Я НАЦІЇ - Д О Б Р О Б У Т ДЕРЖАВИ!
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Тел.; (044) 539-00-09, УПУ\удт:хпеДра!аІа.о[§.пеі, е-хп&іі: пастефакіа@ икг.не*
Україна, 02098, м. Київ, вул. Ю.Шумського, 4-А
р /р 26004110080001 МФО 380355 в ПАТ К.Б «ЄВРОБАНК»

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 2018-2019 року
1. Назва - ГРОМАДСЬКА СПІЛКА « НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА ПАЛАТА УКРАЇНИ».
2 . Скорочена назва - ГС «НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА ПАЛАТА УКРАЇНИ».
3 . Дані про легалізацію ІГС- Дата запису: 15. 11.2013
Номер запису: 1 067 102 0000 019747
4. Адреса, контакти - 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, БУДИ ІОК 4-А
5. Мета та напрями діяльності - Здійснення благодійної діяльності в інтереса х суспільства
та окремих категорій осіб, надання благодійної, матеріальної та фінансової допомоги, а
також у наданні різноманітних послуг медичним закладам та участь у наданні медичної
допомоги громадянам України та інших держав, які потребують медичної, |соціальної,
матеріальної підтримки та захисту своїх законних інтересів, сприяння розвитку охорони
здоров'я та пропагування здорового способу життя. ГС «НАЦІОНАЛЬНА' МЕДИЧНА
ПАЛАТА УКРАЇНИ» здійснює свою діяльність відповідно до конституції України,
чинного законодавства України, закону України « Про Благодійництво та Благодійні
організації», інших нормативно - правових актів, що регулюють благодійництво.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду, проведена робота:
- ГС « НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА ПАЛАТА УКРАЇНИ» разом с ПДМШ ім. Миколи
Пирогова здійснюють благодійні поїздки лікарів в зону ООС.
м. Суми по наданню благодійної допомоги дітям сиротам та багатодітним родинам,
м. Богуслав - Київська область благодійні подарунки дітям.
село Шульгінка Старобельский район - Луганська область гуманітарна допомога в зоні
ООС.
м. Рубежне - Луганська область благодійна допомога дитячому закладу санаторного
типу « Незабудка».
|
смт. Володарка - Київська область Центральна районна лікарня - офтальмологічна акція
для пенсіонерів.
м. Лисичанськ - Луг% ^§дадо^ ^ ^ ;ь —безкоштовні консультації лікарів для населення в
зоні ООС.

Голова правління
М.П.

/Поздняков О.М./

