По состоянию на 18.00 часов 28 апреля т.г. на счетах фонда «Birgemiz» собрано 23 747 408
845 тенге.
Средства поступили от индивидуального предпринимателя «Каримов» (2 000 000 тенге) и
физического лица Жубандыкова А.О. (14 000 тенге).
Расходы фонда на сегодняшний день составили 18 759 750 000 тенге. Из них:
- 531 000 000 тенге по рекомендации Государственной комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного положения было перечислено на счет правительственного оператора СК
«Фармация» для приобретения масок в объеме 5 млн. единиц (106,9 тенге за ед.)
(03.04.2020 г.)
- 7 623 150 000 тенге были направлены на счета региональных фондов «Birgemiz» всех
областей, столицы и городов республиканского значения для выплаты по 50 000 тенге
наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения в рамках первой волны
оказания помощи (свыше 152 тыс. человек) (03.04.2020 г.).
- 105 600 000 тенге были перечислены на счета 29 медицинских учреждений гг. НурСултан, Алматы для выплат медицинским работникам, задействованных в борьбе с
коронавирусом (07.04.2020).
- 10 500 000 000 тенге были направлены на счета региональных фондов «Birgemiz» всех
областей, столицы и городов республиканского значения для выплаты по 50 000 тенге
наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения в рамках второй волны
оказания помощи (210 тыс. человек) (24.04.2020 г.).
-------------------------------------------------------------------------2020 жылғы 28 сәуірдегі сағ.18.00 жағдайға сәйкес «Birgemiz» қорының шоттарында 23
747 408 845 теңге жинақталды.
Қор есебіне қаражат жеке кәсіпкер «Каримов» (2 000 000 теңге) және жеке тұлға
Ә.О.Жұбандықовтан (14 000 теңге) келіп түсті.
Қор шығыстары бүгінгі күні 18 759 750 000 теңгені құрады:
- 531 000 000 теңге көлемінде қаражат Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету
жөніндегі мемлекеттік комиссияның ұсынысымен СК «Фармация» үкіметтік операторына
5 млн. дана маска (данасы 106,9 теңге) сатып алу үшін жіберілді (03.04.2020 ж.)
- 7 623 150 000 теңге барлық облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар
қалалардағы «Birgemiz» қорының шоттарына халықтың әлеуметтік әлсіз санатына кіретін
мұқтаж жандарға (152 мыңнан астам) 50 мың теңгеден қаржылық қолдау көрсетудің
бірінші толқыны аясында жіберілді (03.04.2020 ж.).
- 105 600 000 теңге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында коронавируспен күреске
жұмылдырылған медициналық қызметкерлерге төлем үшін медициналық мекемелердің
шоттарына жіберілді (07.04.2020).
- 10 500 000 000 теңге барлық облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар
қалалардағы «Birgemiz» қорының шоттарына халықтың әлеуметтік әлсіз санатына кіретін
мұқтаж жандарға (210 мың адам) 50 мың теңгеден қаржылық қолдау көрсетудің екінші
толқыны аясында жіберілді (24.04.2020 ж.).
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