
29  грудня  2017  року № 396 

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо одержання протягом грудень 2017 року СЗШ № 17 м. Львова 

благодійних внесків, грантів, дарунків, коштів від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. 

№ 
п/п 

Назва 
навчального 
закладу 

Сума коштів, 
отриманих у 

вигляді благодійних 
внесків (грн.) 

Найменування та кількість матеріальних 
цінностей, отриманих у вигляді грантів та 

дарунків 

Вартість 
матеріальних 
цінностей, 

отриманих у вигляді 
грантів та дарунків 

(грн.) 

Сума коштів, 
отриманих на 

виконання окремих 
доручень (грн.) 

Примітка (зазначити, на які 
цілі використано, отримані 

кошти) 

Січень-грудень 2017 року 
1 СЗШ № 17 

м. Львова 
2300,00 ― ― ― Шафа офісна 1 шт.-

1914,00  
2  ― Вікна металопластикові, 27 штук 181713,00 ― Заміна вікон 

3  ― Комплекти меблів: стіл учнів. 2-х 
місний -13 штук; стільці -26 штук 

16120,00 ― Інвентар для  школи 

4  ― Шафа для одягу ,14 штук 24400,00 ―  

5  ― Стіл для  вчителя ,11 штука 16500,00 ―  

6  ― Стіл звичайний , 3 штука  3500,00 ―  

7  ― Шафа книжкова ,1 штука 1000,00 ―  

8  ― Диван ,1 штука 4500,00 ―  



№ 
п/п 

Назва 
навчального 
закладу 

Сума коштів, 
отриманих у 

вигляді благодійних 
внесків (грн.) 

Найменування та кількість матеріальних 
цінностей, отриманих у вигляді грантів та 

дарунків 

Вартість 
матеріальних 
цінностей, 

отриманих у вигляді 
грантів та дарунків 

(грн.) 

Сума коштів, 
отриманих на 

виконання окремих 
доручень (грн.) 

Примітка (зазначити, на які 
цілі використано, отримані 

кошти) 

9  ― Стільці звичайні, 52 штуки 16800,00 ―  

10  ― Шафа-стелаж офісна, 10 штук 
 

15900,00 ―  

11  ― Тумба-комод , 3штуки 4800,00 ―  

12  ― Куток  м"який -1 шт., крісла -2 
штуки 

10000,00 ―  

13  ― Телевізор - 2 штуки 12000,00 ― Інвентар для  школи 

14  ― Комплекти меблів: стіл комп"ю-
терний -2 штуки; стільці офісні 
д/комп"ютера-2 штуки 

5800,00 ―  

15  ― Крісло для керівника-1шт, стіл з 
тумбою офісний -3 штуки 

9000,00 ―  

 2300,00 Разом за січень-грудень : 322033,00   

Директор СЗШ № 17 м. Львова          В.В. Свінчук 


