
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за лютий 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.02.2018 року 1098,00 грн. 

Надійшло 5220,00 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»: 

 

 Принтер: 1 шт. 

Двері міжкімнатні: 1 шт. 

Лутка: 1 шт. 

Налічнік: 1 набір 

Завіси: 2 шт. 

Пінка: 1шт. 

Фарба біла емаль «Снежка»: 0,9 кг 

Електроподовжувач 3м:1 шт. 

Ручка-замок 

4500,00 грн.  

500,00 грн. 

200,00 грн. 

100,00 грн. 

50,00 грн. 

100,00 грн. 

125,00 грн. 

100,00 грн. 

100,00 грн. 

Всього  

5775,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.03.2018 року 

543,00  грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 1885,50 грн. 

 Мило господарське: 53 шт.  

Сода харчова: 11,2 кг  

Туалетний папір: 64 шт. 

Мило туалетне рідке: 35 шт.  

Серветки паперові: 41 шт. 

Пральний порошок: 4,0 кг 

 

265,00 грн. 

215,60 грн. 

310,40 грн. 

770,00 грн. 

184,50 грн. 

140,00 грн. 

Всього: 

1885,50грн. 

 Залишок коштів станом на 01.03.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 260,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Тюль в роздягалку 

 

60,00 грн.          

250,00 грн. 

Всього: 

310,00 грн. 

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



 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 280,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.02.2018 року 305,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари 

60,00 грн. 

115,00 грн. 

Всього: 

175,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.03.2018року 410,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

60,00 грн. 

298,00 грн. 

Всього: 

358,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 435,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг    

Канцтовари 

60,00 грн.  

100,00 грн. 

Всього: 

160,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 380,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Люстри:2 шт. 

 

 

60,00 грн. 

500,00 грн. 

Всього: 

560,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 340,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Заміна замка 

 

 

60,00 грн. 

140,00 грн. 

Всього: 

200,00грн. 

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

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

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



Портативна колонка 

Дидактичні ігри:3 шт. 

 

257,00 грн. 

75,00 грн. 

Всього: 

392,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.03.2018 року 992,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 480,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Лампочки економки: 2шт. 

Портативна колонка 

 

 

60,00 грн. 

135,00 грн. 

257,00 грн.  

Всього: 

452,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 390,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Заміна шлангу на воду 

 

120,00 грн. 

170,00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

350,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 770,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Змішувач для води 

 

 

60,00 грн. 

82,00 грн. 

450,00 грн. 

Всього: 

592,00 грн. 

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

  
 

 

 

 

 

 


