
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за січень 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.01.2018 року 10,00 грн. 

Надійшло 5100,00 грн. 

Витрачено за місяць та найменування видатків  

2018 

рік 

Найменування видатків                                               

(місце проведення робіт, матеріали, об’єми) 

 

 Батьківські благодійні внески на потреби  

КЗ «ДНЗ №14 ВМР»: 

 

 Ламінатор:1 шт. 

Заправка картриджа та заміна леза дозування 

Заміна крану до електрокотла 

Заміна замків до дверей: 3шт. 

Заміна ручки із замком до вхідних дверей 

Дезактин: 1 кг 

 

2980,00 грн. 

187,00 грн. 

175,00 грн. 

250,00 грн. 

150,00 грн. 

270,00 грн. 

Всього  

4012,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.02.2018 року 

1098,00  грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 3164,00 грн. 

 Мило господарське: 133 шт.  

Сода харчова: 11,2 кг  

Туалетний папір: 64 шт. 

Мило туалетне рідке: 35 шт.  

Серветки паперові: 41 шт. 

Пральний порошок: 29,1 кг 

 

665,00 грн. 

215,60 грн. 

310,40 грн. 

770,00 грн. 

184,50 грн. 

1018,50 грн. 

Всього: 

3164,00грн. 

 Залишок коштів станом на 01.02.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 240,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.01.2018 року 12,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

 

60,00 грн.          

135,00 грн. 

Всього: 

195,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.02.2018 року 57,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 270,00 грн. 



 Залишок коштів станом на 01.01.2018 року 200,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

60,00 грн. 

105,00 грн. 

Всього: 

165,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.02.2018року 305,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 300,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

60,00 грн. 

240,00 грн. 

Всього: 

300,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.02.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 355,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг    

Канцтовари 

60,00 грн.  

75,00 грн. 

Всього: 

135,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.02.2018 року 510,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 1200,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.01.2018 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Змішувач для води: 2 шт. 

Канцтовари 

 

 

60,00 грн. 

900,00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

1020,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.02.2018 року 180,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література 

 

 

60,00 грн. 

268,24 грн. 

Всього: 

328,24грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.02.2018 року 313,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 370,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 60,00 грн. 



Канцтовари 

Енергозберігаючі лампи : 4 шт. 

Відра з нерж. сталі: 2 шт. 

 

60,00 грн. 

200,00 грн. 

500,00 грн. 

Всього: 

820,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.02.2018 року 984,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 360,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

 

 

60,00 грн. 

254,65 грн.  

Всього: 

314,65 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.02.2018 року 50,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 380,00 грн. 

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

 Відра з нерж. сталі: 2 шт. 

 

490,00 грн. 

Всього: 

490,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.02.2018 року 4,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 360,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

 

60,00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

120,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.02.2018 року 240,00 грн. 

  
 

 

 

 

 


