
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за травень 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.05.2018 року 7154,37  грн. 

Надійшло 6150,00 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 настінна: 40 м2 (м’ясний цех харчоблоку) 

Плитка декор : 4 шт.(м’ясний цех харчоблоку)  

Цемент: 10 міш.(м’ясний цех харчоблоку). 

Клей для плитки: 12 міш.(м’ясний цех харчоблоку) 

Затірка для швів: 2 шт. (м’ясний цех харчоблоку) 

Покіс трави на  території закладу 

Дезактин: 2 кг 

8000,00 грн. 

800, 00 грн. 

550,00 грн. 

1200,00 грн. 

200,00 грн. 

500,00 грн. 

540,00 грн. 

Всього: 

11790,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.06.2018 року 

1514,37 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 01.06.2018 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 01.05.2018 року 42,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

124,00 грн.          

Всього: 

166,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.06.2018 року 328,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 320,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.05.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 120,00 грн. 



Дидактичний та роздатковий матеріал для проведення 

занять 

 

200,00 грн. 

Всього: 

320,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.06.2018року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 440,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Дидактичні ігри для проведення занять 

 

60,00 грн. 

380,00 грн. 

Всього: 

440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.06.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 380,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг    

Методичний та дидактичний матеріал для проведення 

занять                                                                                     

Крейда кольорова 

Набори для ігор в піску 

124,00 грн.  

110,00 грн. 

 

50,00 грн. 

650,00 грн. 

Всього: 

934,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.06.2018 року 359,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

124,00 грн. 

Всього: 

124,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.06.2018 року 276,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

 

60,00 грн. 

Всього: 

60,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.06.2018 року 1563,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 480,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

124,00 грн. 

Всього: 

124,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.06.2018 року 1308,00 грн. 



 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 490,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

124,00 грн. 

Всього: 

709,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.06.2018 року 709,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 6145,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.06.2018року 267,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Постільні набори: 37шт. 

 

124,00 грн. 

266,00 грн. 

5735,00 грн. 

Всього: 

6125,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.06.2018 року 287,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 440,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Тюль в туалетну кімнату 

 

 

124,00 грн. 

339,00 грн. 

Всього: 

463,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.06.2018 року 00,00 грн. 

  
 

 

 


