
                                       Додаток 3

                                       до листа Департаменту освіти і науки

                                      облдержадміністрації

                                      від "15"11, 2017 №1406/01/01-34-01-01

грошова, 

тис.грн.

в натуральній формі (найменування 

товару, роботи, послуги)

БФ"Корпорація 

монстрів"
0 2,4 тис грн(телевізор б/у)

витрати на утримання 

дітей в установі

ПП"Одесакнига" 0 1,6тис.грн(підручники)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0
5,1тис грн(електропраски, дошки 

прасувальні)

витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 1,8тис.грн(продукти харчування)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 10,1тис.грн(канцтовари)
витрати на утримання 

дітей в установі

інші громадяни 0 2,2тис.грн(солодощі)
витрати на утримання 

дітей в установі

Департамент освіти і 

науки Одеської ОДА
0

0,52 тис.грн ( книга"Українська 

вишиванка")

витрати на утримання 

дітей в установі

інші громадяни 0 11,4тис.грн(миючі засоби)
витрати на утримання 

дітей в установі

інші громадяни 0 1,1тис.грн (цукерки)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 3,85тис грн (фрукти, солодощі)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 11,2тис.грн (миючі засоби)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 8,85тис.грн (канцтовари)
витрати на утримання 

дітей в установі

ПП"Одесакнига" 0 3,7тис грн (підручники)
витрати на утримання 

дітей в установі

БФ"Корпорація 

монстрів"
0 10,33 тис.грн(канцтовари)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна О.В. 0 3,4 тис.грн (канцтовари)
витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна О.В. 0 5,4 тис грн(набори для дитячої творчості)
витрати на утримання 

дітей в установі

Інформація станом на 01,01,2020р щодо надходження та використання благодійних внесків, грантів та 

дарунків, отриманих  Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів для дітей-сиріт 

і дітей позбавлених батьківського піклування (назва закладу) 

Вид допомогиОрганізація /фізична 

особа (ПІБ), яка надала 

допомогу

Напрями використання



Департамент освіти і 

науки Одеської ОДА
0 0,98 тис.грн (ігровий набір)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна О.В. 0 18,36 тис грн(одяг дитячий)
витрати на утримання 

дітей в установі

ПАТ ВО "Облпаливо" 7 0
оплата консультаційних 

послуг

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 6,0 тис.грн(телевізор кольоровий)
витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна О.В. 0 6,0 тис.грн(миючі засоби)
витрати на утримання 

дітей в установі

ПП"Одесакнига" 0 1,2 тис.грн.(підручники)
витрати на утримання 

дітей в установі

Чернявський Степан 0 3,24 тис.грн (новорічні подарунки)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 6,5 тис.грн (солодощі)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 12,4 тис грн (ігри та іграшки)
витрати на утримання 

дітей в установі


