
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за вересень 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.08.2018 року 00,00  грн. 

Надійшло 4800,00 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»: 

 

 Стіл виробничий 

Перезарядка вогнегасників 

Зошити: 5 шт. 

  

3196,00 грн. 

1120,00 грн. 

264,00 грн. 

Всього: 

4580, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.10.2018 року 

220,00 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 01.10.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 300,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.09.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Крани до батареї в груповій кімнаті 

Канцтовари 

 

 

60,00 грн. 

100,00 грн. 

98,00 грн. 

Всього: 

258,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.10.2018 року 42,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 00,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.09.2018 року 00,00 грн. 

  Всього: 

00,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.10.2018року 00,00 грн. 



 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 560,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.09.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Горщики для вазонів 

Лотки для іграшок пластикові: 4 шт. 

Підставки для серветок на столи: 5шт. 

60,00 грн. 

200,00 грн. 

100,00 грн. 

200,00 грн. 

Всього: 

560,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.10.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.09.2018року 00,00 грн. 

                           Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.10.2018 року 00,00 грн. 

  

Майно та матеріали групи №5 

 

 Надійшло: 460,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.09.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Комплектуючі до крана 

Заміна серцевини до замка в групу:1 шт. 

Ручка дверна: 1 шт. 

60,00 грн. 

150,00 грн. 

100,00 грн. 

150,00 грн. 

Всього: 

460,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.10.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.09.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Журнал обліку дітей:1 шт. 

Мішки для сміття 

Лампочка в акваріум: 1 шт. 

 

 

60,00 грн. 

35,00 грн. 

120,00 грн. 

45,00 грн. 

Всього: 

260,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.10.2018 року 140,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 580,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.09.2018 року 180,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Граблі: 1шт. 

Совок для сміття: 1 шт. 

Таблиці з математики 

60,00 грн. 

60,00 грн. 

15,00 грн. 

165,00 грн. 



 Всього: 

300,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.10.2018 року 460,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 540,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.09.2018року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Мішки для сміття 

 

60,00 грн. 

335,00 грн. 

30,00 грн. 

Всього: 

425,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.10.2018 року 115,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 240,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.09.2018року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

 

60,00 грн. 

120,00 грн. 

Всього: 

180,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.10.2018 року 60,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 300,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.09.2018року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

60,00 грн. 

110,00 грн. 

Всього: 

170,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.10.2018 року 130,00 грн. 

  
 

 

 


