
               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  вересень м-ць ,   2018 року 
                  

БЛАГОДІЙНІ  ВНЕСКИ У  ВИГЛЯДІ  ТОВАРІВ 

 

 

1. Вода  « Аляска »  -  85 грн. 

2. Шторна стрічка  3м.-24,00 грн. 

3. Миючі на харчоблок -100 грн. 

4. Благодійні внески у вигляді ремонтів:  ремонт пральної машини - 500 

грн. 

5. Благодійні внески у вигляді товарів  для   оформлення музичної зали 

-  300 грн. 

6. Лампочки розжарювання – 100 грн. 

7. Педагогічна література -250 грн. 

8. Сантехніка  (  ніпеля , згони , крани, труби, муфти ) -793 грн. 

 

9. Надходження  в Благодійний фонд « Шевченківський » -1000 грн. 

 

 

Використання бюджетних  коштів   

(червень  -  вересень )  2018р. 

 
1.Ксерокс -4613 грн. 

2.Холодильник -5980 грн. 

3. Ліжка 2-х  ярусні   -63375 грн. 

4. Стільці офісні  -11875 грн. 

5. Клей для лінолеуму -959,76 грн. 

6.Покриття   для  підлоги ( лінолеум ) -22082.02 грн. 

7. Ремонт  підвалу -50000 грн. 

8. Фарба -2000 грн. 

 
Директор                                                                                             О.Чудовська 
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Шановні батьки! 

Колектив закладу дошкільної освіти 

ясла – садок № 187 щиро дякує батькам 

за активну участь в усіх сферах життя  закладу. 

 

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

 

Благодійні 

внески група 

« Віночок » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму-

172 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-150 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Бджілка » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму-205 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-250 грн. 

Благодійні 

внески група 

« Ромашки » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму-

600 грн. 

(миючі, канцтовари , 

демонстративний 

матеріал) 

БФ-400 грн. 

Благодійні 

внески у 

вигляді товарів 

 «Струмочки » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму-650 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-200 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Сонечко» 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму-

160 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-200 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Левенятко» 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму-329 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-200 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Веселка » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму-

337 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-150 грн. 

Благодійні 

внески група  

« Барвінок » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму-250 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-250 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Дзвіночки » 

 

Благодійні внески у 

вигляді товарів на суму-

481 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-230 грн. 

Благодійні 

внески група 

«Калинка » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму-500 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-150 грн. 

Благодійні 

внески група 

 « Лілея » 

 

                 -------------- Благодійні 

внески група 

«Метелики » 

 

Благодійні внески у вигляді 

товарів на суму-300 грн. 

(миючі, канцтовари ) 

БФ-200 грн. 

 


