
               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  листопад   м-ць ,   2018 року 

                  

БЛАГОДІЙНІ  ВНЕСКИ У  ВИГЛЯДІ  ТОВАРІВ 

 

 
 

1. Заправка картриджа  -     90 грн. 

2. Матеріал для оформлення  музичного залу –  1019,89 грн. 

3. Рамки для евакуаційного плану -   199,60  грн. 

4. Питна вода « Аляска » -   85,00 грн. 

5. Канцтовари   -   243,79 грн. 

6. Енергозберігаючі лампи 6 шт.  -   210 грн. 

 

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

 

   

Використання бюджетних  коштів 

 
1. Ліжка двохярусні 15 шт.    –      64125,00 грн. 

2. Стільці дитячі      52 шт.     -      19760,00 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  листопад  м –ць.2018р. група за листопад м – ць.2018 р. 

 

Благодійні 

внески група 

« Віночок » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму -    128,50 

грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-   200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Бджілка » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму - 

500 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ- 300грн. 

Благодійні 

внески група 

« Ромашки » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму -    540грн. 

( енергозберігаючі 

лампочки, миючі , 

канцтовари) 

БФ-   500 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

 «Струмочки » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму - 

500 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ- 200грн. 

Благодійні 

внески група 

«Сонечко» 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму -    180грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-   200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Левенятко» 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -    

250грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-   250 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Веселка » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму -    360 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ- 180грн. 

 

Благодійні 

внески група  

« Барвінок » 

 

 

----------------------------------- 

Благодійні 

внески група 

«Дзвіночки » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму -    533грн. 

( вода, ремонт зливу ,миючі 

,канцтовари) 

БФ-   200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Калинка » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -  

300  грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ- 200 грн. 

 

Благодійні 

внески група 

 « Лілея » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму -    240 грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ- 240грн. 

 

Благодійні 

внески група 

«Метелики » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму -   

250грн. 

( миючі ,канцтовари) 

БФ-   200 грн. 

 

 


