
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за жовтень 2018 року 

Залишок коштів станом на 01.09.2018 року 220,00  грн. 

Надійшло 5100,00 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»: 

 

 На харчоблок (м’ясний цех) 

Світильник PANEL LED: 1шт. 

Люстра – плафон: 1 шт. 

Витяжки: 2 шт. 

Сифон: 1 шт. 

Труба 20: 9м по 20,00 грн. 

Трійник 20: 1 шт. по 55,00 грн. 

Кран – американка: 1шт. 

Коліно: 2шт. по 25,00 грн. 

Куток з різьбою: 2шт. по 25,00 грн. 

Коліно: 10 шт. по 2,50 грн. 

З’єднання: 4 шт. по 3,00 грн. 

Трійник15: 2 шт. по 25,00 грн. 

Перехід 20:1 шт. 

Перехід 25: 1 шт. по 45,00 грн. 

Кран:1 шт. по 45,00 грн. 

Коліно: 2 шт. по 5,00 грн. 

Пакля: 1 пучок по 15,00 грн.  

Коліно: 1 шт. по 25,00 грн. 

Змішувачі для води: 2 шт. по 800,00 грн. 

Сітка для води: 5 шт. по 10,00 грн. 

Труба релінг: 3м. по 40,00 грн. 

Заглушки: 2 шт. по 25,00 грн. 

Крючки: 16 шт. по 6,00 грн. 

Кріплення: 7 шт. по 30,00 грн. 

Дезактин: 2 кг по 325,00 грн. 

Заправка картриджа:1 шт. 

Мітла : 5 шт. 

 

270,00 грн. 

250,00 грн. 

120,00 грн. 

230,00 грн. 

180,00 грн. 

55,00 грн. 

80,00 грн. 

50,00 грн. 

50,00 грн. 

25,00 грн. 

12,00 грн. 

50,00 грн. 

35,00 грн. 

45,00 грн. 

45,00 грн. 

10,00 грн. 

15,00 грн. 

25,00 грн. 

1600,00 грн. 

50,00 грн. 

120,00 грн. 

50,00 грн. 

96,00 грн. 

210,00 грн. 

650,00 грн. 

143,00 грн. 

100,00 грн. 

Всього: 

4566, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.11.2018 року 

754,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 3480,66 грн. 



 Пральний порошок: 25,00 кг по 51,00 грн. 

Мило господарське: 64 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. 

 

1275,00 грн. 

512,00 грн. 

244,16 грн. 

352,00 грн. 

892,50 грн. 

205,00 грн. 

Всього: 

3480,66 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.11.2018 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 350,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література та демонстраційний матеріал 

для проведення занять 

Мішки для сміття 3 уп. ( 120 л) 

60,00 грн. 

170,00 грн. 

 

120,00 грн. 

Всього: 

350,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.11.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 270,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.10.2018 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Лампочки в роздягалку: 2 шт. 

Градусники в групу, спальню: 2 шт. 

60,00 грн. 

100,00 грн. 

70,00 грн. 

Всього: 

230,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.11.2018року 40,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 480,00грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Комплект плакатів для проведення занять  

«Орієнтування в просторі та часі», «Задачі» 

Механізм для зливного бачка 

60,00 грн. 

320,00 грн. 

 

100,00 грн. 

Всього: 

480,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.11.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

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



                           Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.11.2018 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 660,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Пакети для сміття: 3 уп.  (120 л) 

Демонстраційний матеріал для проведення занять  

(аплікація), ( малювання). 

Комплект плакатів 

60,00 грн. 

120,00 грн. 

295,00 грн. 

 

180,00 грн. 

Всього: 

655,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.11.2018 року 5,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 360,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методичний матеріал для проведення занять 

Ринки для вазонів: 2 шт. 

Граблі: 1шт. 

60,00 грн. 

130,00 грн. 

52,00 грн. 

85,00 грн. 

Всього: 

327,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.11.2018 року 173,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 500,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

 

60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.11.2018 року 900,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Мішки для сміття 3 уп. (120 л) 

Лотки для сюжетно – рольових ігор: 6 шт.  

 

60,00 грн. 

45,00 грн. 

120,00 грн. 

216,00 грн. 

Всього: 

441,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.11.2018 року 156,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 360,00 грн. 

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



 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Мішки для сміття: 2 уп.( 120 л) 

 

60,00 грн. 

35,00 грн. 

80,00 грн. 

Всього: 

175,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.11.2018 року 245,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.010.2018року 130,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Мішки для сміття: 2 уп.( 120 л) 

 

60,00 грн. 

75,00 грн. 

80,00 грн. 

Всього: 

215,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.11.2018 року 315,00 грн. 

  
 

 

 


