
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за березень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.03.2019 року 5655,00  грн. 

Надійшло 5100,00 грн. 

Витрачено за місяць та найменування видатків  

2019 

рік 

Найменування видатків                                               

(місце проведення робіт, матеріали, об’єми) 

 

 Батьківські благодійні внески на потреби  

КЗ «ДНЗ №14 ВМР»: 

 

 Електропраска: 1 шт. 

Заправка картриджів: 2 шт. по 135,00 грн. 

Куточок кухаря: 1 шт. 

Відра з нержавіючої сталі: 4 шт. по 155,00 грн. 

Кастрюля емальована 2л:130,00 грн. 

Швабра: 1 шт.  

Тертки: 2 шт. 

Щипці: 1 шт. 

Вантуз: 1 шт. 

Лотки: 2 шт. по 130 грн. 

Лоток: 1 шт. по 115,00 грн. 

Скатерки: 3 шт. 

Дезактин: 1кг 

Крючок: 1шт. 

 

990,00 грн. 

270,00 грн. 

950,00 грн. 

620,00 грн. 

130,00 грн. 

30,00 грн. 

75,00 грн. 

25,00 грн. 

20,00 грн. 

260,00 грн. 

115,00 грн. 

200,00 грн. 

395,00 грн. 

20,00 грн. 

Всього: 

4100, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.04.2019 року 

6655,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 2045,66 грн. 

 Мило господарське: 44 шт. по 8,00 грн. 

Сода харчова: 11,2 кг  по 21,80 грн. 

Туалетний папір: 64 шт. по 5,50 грн. 

Мило туалетне рідке: 35 шт. по 25,50 грн. 

Серветки паперові: 41 шт. по 5,00 грн. 

 

352,00 грн. 

244,16 грн. 

352,00 грн. 

892,50 грн. 

205,00 грн. 

Всього: 

2045,66 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.04.2019 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 360,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.03.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Конструктор 

60,00 грн. 

290,00 грн. 



Всього: 

350,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.04.2019 року 10,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 460,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.03.2019 року 125,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Заміна комплектуючих до гойдалки (машина) 

Заміна комплектуючих до крана 

Вінсепт (деззасіб) рідина :150 мл 

Плівка – самок лейка для кубів 

Табличка  на двері (надпис групи) : 1 шт. 

60,00 грн. 

150,00 грн. 

150,00 грн. 

50,00 грн. 

76,00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

546,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.04.2019року 39,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 480,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.03.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Табличка  на двері (надпис групи) : 1 шт. 

Плівка – самок лейка для кубів 

Відро: 1 шт.  

Відро: 1 шт. 

Ложка для соусу: 1шт. 

Термометри: 3 шт. по 5,00 грн. 

Стакан мірний: 1 шт. 

Лоток для іграшок : 1 шт. 

Вибивалка для коврів: 1 шт. 

Вінсепт (деззасіб) рідина :150 мл 

 

 

60,00грн. 

60,00 грн. 

76,00 грн. 

40,00 грн. 

25,00 грн. 

25,00 грн. 

15,00 грн. 

5,00 грн. 

35,00 грн. 

20,00 грн. 

50,00 грн. 

Всього: 

411,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.04.2019 року 69,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.03.2019року 00,00 грн. 

 Витрачено:         Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.04.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 510,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.03.2019 року 35,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Гардини в групу 

 

60,00 грн. 

480,00 грн. 

Всього: 



540,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.04.2019 року 5,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.03.2019 року 6,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Плівка – самок лейка для кубів 

Стрічки до свята 

Степлер: 1шт. 

Вінсепт (деззасіб) рідина :150 мл 

Відро 10л: 1 шт. 

Відро 5 л: 1 шт.  

Стакан мірний: 1 шт. 

 

60,00 грн. 

76,00 грн. 

156,00 грн. 

36,00 грн. 

50,00 грн. 

35,00 грн. 

26,00 грн. 

5,00 грн. 

Всього: 

444,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.04.2019 року 2,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.03.2019 року 247,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Плівка – самок лейка для кубів 

Вінсепт (деззасіб) рідина :150 мл 

Виделки: 12 шт. 

Термометри кімнатні: 2 шт. по 17.00 грн. 

Щипці кухонні: 1 шт. 

Відро 10 л: 1шт. 

Відро: 5л: 1 шт. 

Щітка для чищення килима: 1 шт. 

 

 

60,00 грн. 

76,00 грн. 

50,00 грн. 

110,00 грн. 

34,00 грн. 

35,00 грн. 

40,00 грн. 

25,00 грн. 

16.00 грн. 

Всього: 

446,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.04.2019 року 241,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 460,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.03.2019 року 50,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Плівка – самок лейка для кубів 

Стенд «Талановиті пальчики» 

 

60,00 грн. 

76,00 грн. 

350,00 грн. 

Всього: 

486,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.04.2019 року 24,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.03.2019року 00,00 грн. 

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



Плівка – самок лейка для кубів 

Табличка  на двері (надпис групи) : 1 шт. 

Стенд- куточок «Україна» 

 

 

76,00 грн. 

60,00 грн. 

200,00 грн. 

Всього: 

396,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.04.2019 року 6,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 300,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.03.2019року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Куточок « Меню» 

Табличка  на двері (надпис групи) : 1 шт. 

Лоток харчовий: 1 шт. 

 

60,00 грн. 

120,00 грн. 

60,00 грн. 

40,00 грн. 

Всього: 

280,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.04.2019 року 00,00 грн. 

  
 

 

 


