
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за грудень 2017 року 

Залишок коштів станом на 01.12.2017 року 139,40 грн. 

Надійшло 7500,00 грн. 

Витрачено за місяць та найменування видатків  

2017 

рік 

Найменування видатків                                               

(місце проведення робіт, матеріали, об’єми) 

 

 Батьківські благодійні внески на потреби  

КЗ «ДНЗ №14 ВМР»: 

 

 Ліжко двоповерхове: 3 шт. 

Ремонт фотобарабану в картриджі 

 

7500,00 грн. 

129,40 грн. 

Всього  

7629,40 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.01.2018 року 

10,00  грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 5077,50 грн. 

 Мило господарське: 160 шт.  

Сода харчова: 11,2 кг  

Туалетний папір: 64 шт. 

Мило туалетне рідке: 35 шт.  

Серветки паперові: 41 шт. 

Пральний порошок: 79 кг 

 

832,00 грн. 

215,60 грн. 

310,40 грн. 

770,00 грн. 

184,50 грн. 

2765,00 грн. 

Всього: 

5077,50грн. 

 Залишок коштів станом на 01.01.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 570,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.12.2018 року 62,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

 

210,00 грн.          

410,00 грн. 

Всього: 

620,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.01.2017 року 12,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 965,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.12.2017 року 500,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

СД - аудіопрогравач 

265,00 грн. 

1000,00 грн. 

Всього: 



1265,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.01.2018року 200,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 520,00 грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.12.2017 року 20,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Подарунки дітям на Новий рік 

Дидактичні ігри 

190,00 грн. 

209,00 грн. 

141,00 грн. 

Всього: 

540,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.01.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 475,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.12.2017року 290,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг    

Подарунки  дітям на Новий рік 

375,00 грн.  

100,00 грн. 

Всього: 

475,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.01.2018 року 290,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 560,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.12.2017року 0,44 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Змішувач для води: 1 шт. 

 

 

60,00 грн. 

500,44 грн. 

Всього: 

560,44 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.01.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 500,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.12.2017року 1,24 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

 

260,00 грн. 

Всього: 

260,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.01.2018 року 241,24 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 480,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.12.2017року 1014,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

 

60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.01.2018 року 1434,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 590,00 грн. 



 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.12.2017року 799,65 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Подушки: 12 шт. 

Відра: 2 шт. 

 

 

175,00 грн. 

720,00 грн. 

490,00 грн. 

Всього: 

1385,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.01.2018 року 4,65 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 390,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.12.2017року 177,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг  

Подарунки дітям до Нового року 

Канцтовари 

 

175,00 грн. 

171,60 грн. 

106,40 грн. 

Всього: 

453,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.01.2018 року 114,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 4776,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.12.2017року 514,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Постільна білизна: 29 шт. 

Канцтовари 

Корзина для іграшок 

Відра: 2 шт. 

 

175,00 грн. 

4495,00 грн. 

80,00 грн. 

540,00 грн. 

Всього: 

5290,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.01.2018 року 00,00 грн. 

  
 

 

 


