
               Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 187   

                    79 037, Львів, вул. Чигиринська, 17, тел. (032) 294 33 35, e-mail: sadochok187@i.ua 

 
Надходження та використання коштів  

за    грудень    м-ць ,   2018 року 

                  

БЛАГОДІЙНІ  ВНЕСКИ У  ВИГЛЯДІ  ТОВАРІВ 

 
     1. Матеріал для оформлення  музичного залу –1640,41 грн. 

     2. Лампа настільна  3шт. -216 грн. 

     3. Вимикач 1шт. – 27 грн. 

     4. ЛЕД лампочки 3 шт. -120 грн. 

     5. Крини кулькові 2 шт. – 175 грн. 

     6.Ніпель – 17 грн. 

     7.Мишка  -70 грн. 

     8.Дотягович до меблів 2 шт. -60,90 грн. 

     9.Дюбель 75,06 грн. 

    10.Папір кольоровий 2шт. -19,10 грн. 

    11.Планки для сходів -914 грн. 

    12. Килим гумовий 2 шт. -600 грн. 

    13.Дріт телефонний -20 грн. 

    14.Короб 6 шт. -54 грн. 

    15.Вилка 2 шт. -60 грн. 

    16.Колодка 2 шт. -174 грн. 

    17. Кабель   8м.  -107,06 грн. ,10 м.-175 грн., 6 м. -124,97 грн. 

    18.Миючі 499,22 грн. 

    19.Буси на ялинку , скотч - 44 грн. 

    20. Вода  « Аляска » -87 грн. 

     21. Гірлянда електрична 1 шт. -54,90 грн. 

     22. Грамоти  78 шт. -  91,60 грн. 

     23. Побутова сіль  15 кг. -  66 грн. 

     24. Ніжки мебельні  - 39,40 грн. 

1. Надходження  в Благодійний фонд « Шевченківський » -1015 грн. 

 

Використання бюджетних  коштів 
 1.Подушки – 30 шт. -   4500 грн. 

 2.Комплекти постільної білизни   - 60 шт. -  17928 грн. 

 3.Ковдри – 30 шт. - 9060 грн. 

4. Шафа для горщиків 1 шт. -1800 грн. 

5. Шафи для роздягання 8шт. -24600грн. 

        6.Шафи для рушників 9 шт. - 6930 грн. 

 

Директор                                                                                             О.Чудовська 

 

mailto:sadochok187@i.ua


Шановні батьки! 

Колектив закладу дошкільної освіти 

ясла – садок № 187 щиро дякує батькам 

за активну участь в усіх сферах життя закладу. 

 
група за  грудень м –ць.2018р. група за грудень м – ць.2018 р. 

 

Благодійні 

внески група 

« Віночок » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -   

173,60 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Бджілка » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму – 200 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

« Ромашки » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -       

500грн. 

( миючі ,канцтовари, 

електролампочки, вода, 

новорічні іграшки) 

БФ-500 грн. 

Благодійні 

внески група 

 «Струмочки » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму - 600 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-250 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Сонечко» 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -   

550 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Левенятко» 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму - 370 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-250 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Веселка » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -

280 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

 

Благодійні 

внески група  

« Барвінок » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму - 174грн. 

( миючі ,канцтовари) 

Встановлення кухні -

500грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Дзвіночки » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму – 

300 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Калинка » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму – 200 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

 « Лілея » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму – 

220 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Метелики » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму – 2500 грн. 

( лінолеум  на групу ) 

 

 


