
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за квітень 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.04.2018 року 1154,37  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»: 

 

 Витрачено: Всього:  

0,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.05.2018 року 

7154,37 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 1825,76 грн. 

 Мило господарське: 44 шт.  

Сода харчова: 11,2 кг  

Туалетний папір: 64 шт. 

Мило туалетне рідке: 35 шт.  

Серветки паперові: 41 шт. 

 

242,00 грн. 

221,76грн. 

352,00 грн. 

805,00 грн. 

205,00 грн. 

Всього: 

1825,76грн. 

 Залишок коштів станом на 01.05.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Дидактичний та роздатковий матеріал для проведення 

занять 

 

60,00 грн.          

350,00 грн. 

Всього: 

410,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.05.2018 року 42,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 505,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.04.2018 року 583,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Дошки дерев᾽яні для лавочок і стола на ігровий 

майданчик: 13 шт. 

Морилка 1 шт. 

Дидактичний та роздатковий матеріал для проведення 

занять 

 

60,00 грн. 

685,00 грн. 

 

30,00 грн. 

313,00 грн. 

Всього: 

1088,00 грн. 



 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.05.2018року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 2900,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Годинник настінний: 1 шт. 

Чайник із нержавіючої сталі: 1 шт. 

Дидактичні ігри для проведення занять 

Набатарейники в спальну кімнату: 4 шт. 

60,00 грн. 

165,00 грн. 

204,00 грн. 

71,00 грн. 

2400,00 грн. 

Всього: 

2900,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.05.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 370,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг    

Методичний та дидактичний матеріал для проведення 

занять 

60,00 грн.  

302,00 грн. 

Всього: 

362,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.05.2018 року 913,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 240,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методичний та дидактичний матеріал для проведення 

занять 

 

 

60,00 грн. 

116,00 грн. 

Всього: 

176,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.05.2018 року 64,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 500,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

 

60,00 грн. 

Всього: 

60,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.05.2018 року 1223,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 420,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Люстра – плафони: 2 шт. 

Енергозберігаючі лампочки: 4 шт. 

60,00 грн. 

40,00 грн.  

300,00 грн. 

200,00 грн. 

Всього: 



600,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.05.2018 року 952,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 975,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Подушки : 16 шт. 

Методична література для проведення занять 

 

 

60,00 грн. 

960,00 грн. 

90,00 грн. 

Всього: 

1110,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.05.2018 року 343,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 450,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Замок : 1 шт. 

Пакети для сміття 1 шт. (160л) 

Методична література для проведення занять 

 

60,00 грн. 

100,00 грн. 

40,00 грн. 

265,00 грн. 

Всього: 

465,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.05.2018 року 267,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 990,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Тюль в туалетну кімнату 

 

 

60,00 грн. 

285,00 грн. 

650,00 грн. 

Всього: 

995,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.05.2018 року 23,00 грн. 

  
 

 

 

 

 

 

 


