
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за березень 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.03.2018 року 543,00 грн. 

Надійшло 6000,00 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»: 

 

 Плитка на підлогу( м’ясний цех): 12,42 м2 

Клей для плитки: 6 міш. 

Цемент: 10 міш. 

Ручка до дверей 

Мітли: 10 шт. 

Чистка фільтру в пароконвектоматі 

Прошиття документів закладу 

Дезактін: 2 кг 

Повірка вагів  

1863,00 грн.  

480,00 грн. 

550.00 грн. 

150,00 грн. 

100,00 грн. 

110,00 грн. 

675, 00 грн. 

540,00 грн. 

920,63 грн. 

Всього:  

5388,63 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.04.2018 року 

1154,37  грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 1844,76 грн. 

 Мило господарське: 44 шт.  

Сода харчова: 11,2 кг  

Туалетний папір: 44 шт. 

Мило туалетне рідке: 35 шт.  

Серветки паперові: 41 шт. 

Пральний порошок: 3,6 кг 

 

242,00 грн. 

221,76 грн. 

242,00 грн. 

805,00 грн. 

205,00 грн. 

129,00 грн. 

Всього: 

1844,76грн. 

 Залишок коштів станом на 01.04.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 420,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.03.2018 року 7,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Дидактичний матеріал по сенсори ці: 3 шт. 

Демонстраційний матеріал 

 

110,00 грн.          

145,00 грн. 

120, 00 грн. 

Всього: 

375,00 грн. 



 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.04.2018 року 52,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.03.2018 року 410,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Дидактичний та роздатковий матеріал для проведення 

свят і розваг 

Енергозберігаюча лампочка 

 

110,00 грн. 

90,00 грн. 

 

27,00 грн. 

Всього: 

227,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.04.2018року 583,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 420,00 грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.03.2018 року 42,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Халати для помічника вихователя: 2 шт. 

110,00 грн. 

152,00 грн. 

200,00 грн. 

Всього: 

462,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.04.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 430,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.03.2018року 785,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг    

Канцтовари 

110,00 грн.  

200,00 грн. 

Всього: 

310,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.04.2018 року 905,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 710,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.03.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Тюль в роздягальну кімнату 

 

 

110,00 грн. 

600,00 грн. 

Всього: 

710,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.04.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.03.2018 року 453,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

 

110,00 грн. 

Всього: 

110,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.04.2018 року 783,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  



 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.02.2018 року 992,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

 

110,00 грн. 

150,00 грн. 

Всього: 

260,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.04.2018 року 1132,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 2526,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.03.2018року 78,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Стільчики дитячі: 9 щт. 

 

110,00 грн. 

2016,00 грн. 

Всього: 

2126,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.04.2018 року 478,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 430,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.03.2018року 44,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

 

110,00 грн. 

82,00 грн. 

Всього: 

192,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.04.2018 року 282,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.03.2018року 418,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Тюль в роздягалку 

 

 

110,00 грн. 

120,00 грн. 

600,00 грн. 

Всього: 

830,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.04.2018 року 28,00 грн. 

  
 

 

 

 

 

 

 


