
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ФОНД РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
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76018 м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2, код 37582486, тел/факс (03422) 30056

На початку 01 січня 2015 року на рахунку Громадської організації «Фонд 
розвитку Івано-Франківського національного медичного університету» 
нараховувалось 56 319грн 06 коп. Протягом року прихід становить 296 130 грн. 
Розхід за 2015 рік становить 258598 грн. 50 коп. Залишок на 01 січня 2016 року 
рівний 93 850 грн. 56 коп.

Кошти витрачено на :
Комп’ютерну техніку та мультимедійне обладнання на суму 89 833 грн
Папір офісний на суму 5 700 грн
Шкільні дошки на суму 19 800 грн
Фототехніку на суму 17 099 грн
Спортивний інвентар на суму 16 320грн.
Матеріали та інструменти для виготовлення меблів для навчального 

процесу на суму 42 151 грн
Електромонтажні матеріали на суму 4 380 грн.
Інвентар для побутового обслуговування студентів (газові плити) на суму 

12 800 грн.
Проведено оплату за навчання трьох студентів медичного коледжу (сиріт) 

на суму 5 900 грн.
На ліки працівникам університету у зв’язку з тяжким захворюванням на 

суму 16 663 грн.
Фондом спільно з кафедрою соціальної медицини, організації охорони 

здоров’я та медичного правознавства за фінансової підтримки міжнародного 
фонду «Відродження» 5 листопада 2015 року проведено проект «Майстерня 
витинанок» в онкологематологічному відділенні Івано-Франківської ОДКЛ. 
Проведення такої акції є надзвичайно важливою для важкохворих дітей, які 
одержують хіміотерапію і взагалі не виходять з відділення протягом багатьох 
місяців і це єдина можливість відчути смак дитинства, зустрічаючи гостей 
(волонтерів).

Громадська організація «Фонд розвитку Івано-Франківського 
національного медичного університету» приймає участь в організації заходів 
по роботі з ветеранами медичного університету:
-зібрано анкетні дані сімдесяти ветеранів праці медичного університету; 
-вивчено матеріально-побутові умови проживання ветеранів ;
-відвідано деяких важкохворих одиноких ветеранів вдома і в лікарні;



- разом з ректоратом та профспілковою організацією університету організовано 
привітання ветеранів з ювілейними днями народження, запрошується ветеранів 
на урочисті заходи в університеті , проведено вечори відпочинку ветеранів до 
святого Миколая і зустрічі Нового Року;
- ветерани приймали активну участь в організації та проведенні вечора 
присвяченого 70-річчю університету.
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