
                                       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)

Інші громадяни 0 1,17тис.грн (Миючі засоби)
витрати на утримання 

дітей в установі

Інші громадяни 0 6,5тис.грн (Новорічні подарунки)
витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 32,5тис грн(пральні маштнки)

витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 8,8тис.грн(електричні товари)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0
105,3тис.грн(одяг, взуття, постільна та 

натільна більзна)

витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0 7,5тис.грн(засоби особистої гігієни)
витрати на утримання 

дітей в установі

Управління національної 

поліції України в 

Одеській області

0
10,1 тис.грн (Дитячі ігри та іграшки , 

канцелярські товари для навчання)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 2,0тис.грн(меблі)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0

5,9тис.грн (Спортивно розважальні 

конструкції Батут)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 1,0тис грн (Електричні товари)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 1,5тис.грн (Сантехнічні товари)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 6,2тис.грн (Взуття зимове)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 0,2тис.грн Розважальні ігри

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ"Корпорація 

монстрів"
0 24,5тис.грн (Меблі)

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ"Корпорація 

монстрів"
0 2,0тис.грн (Електричні товари)

витрати на утримання 

дітей в установі

Компанія Інтер Транс 

Лоджистик
0

4,5тис.грн (Печиво, цукерки, фрукти та 

банани)

витрати на утримання 

дітей в установі

Компанія Інтер Транс 

Лоджистик
0 26,6 тис.грн (Лінолеум)

витрати на утримання 

дітей в установі

Компанія Інтер Транс 

Лоджистик
0 8,0 (електро товари Кондиціонер)

витрати на утримання 

дітей в установі

Інформація станом на 01.12.2020р 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



Бондаренко І.Г. 0
2,4тис.грн (Канц товари миючі засоби та 

засоби особистої гігієни)

витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0 4,0тис грн (Сантехнічні товари)

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ Спадщина 0 0,6тис грн (Свіжі фрукти)
витрати на утримання 

дітей в установі

ПП "Одеса - книга" 0 7,7тис грн (Підручники 3кл, 7кл)
витрати на утримання 

дітей в установі

Одеська обласна 

організація товариства 

червоного хреста України

0
1,7тис.грн (Термометр інфрачервоний 

безконтактний з батарейками)

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ Спадщина 0
2,9тис.грн (картопля, крупи, печиво, 

макаронні вироби, олива рафінована)

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ Спадщина 0
2,8тис.грн (Миючі засоби та засоби 

особистої гігієни)

витрати на утримання 

дітей в установі

КУ"Одеський обласний 

центр фінансово-

статистичного 

моніторингу, матеріально-

технічног та навчально-

методичного 

забезпечення закладів і 

установ освіти"

0
0,9тис грн (Засіб дезінфікуючий "Вірус-

Стоп" ТМ "Santseptic)

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ Спадщина 0 0,7тис.грн (Фрукти)
витрати на утримання 

дітей в установі

Тішейкіна Олександра 

Валеріївна
0

1,9тис.грн (Термометри безконтактні, 

пульсометри)

витрати на утримання 

дітей в установі

БФ Спадщина 0 0,6тис грн (Шкарпетки)
витрати на утримання 

дітей в установі

БФ Добрий початок 0
1,4тис грн (Засоби особистої гігієни, 

порошок для прання, дезінфікуючі засоби)

витрати на утримання 

дітей в установі


