
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за квітень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.04.2019 року 6655,00  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»: 

 

 Плитка тротуарна: 0,72,м2 по 185,00 грн.  

Плитка тротуарна: 0,72,м2 по 226,00 грн. 

Цемент: 10 міш. по 75,00 грн. 

Пісок: 4 міш. по 30,00 грн. 

Відсів: 7т по 260,00 грн. за 1т. 

Вапно 

Щітка для побілки: 1 шт. 
 

 

133,20 грн. 

101,70 грн. 

750,00 грн. 

120,00 грн. 

1820,00 грн. 

255,00 грн. 

20,10 грн. 

Всього: 

3200, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.05.2019 року 

8555,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 2737,66 грн. 

 Пральний порошок: 12 кг по 51,00 грн. 

Мило господарське: 54 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. 

 

612,00 грн. 

432,00 грн. 

244,16 грн. 

352,00 грн. 

892,50 грн. 

205,00 грн. 

Всього: 

2737,66 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.05.2019 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 380,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Вапно: 4 кг 

Щітки для побілки: 2 шт. 

Плівка - самоклейка  для кубів      

Заміна  шлангів подачі води у роздатку  

Відро: 10л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

60,00 грн. 

50,00 грн. 

34,00 грн. 

75,00 грн. 

150,00 грн. 

21,00 грн. 

Всього: 

390,00 грн. 



 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.05.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 380,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.04.2019 року 39,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Стенд «Куточок  помічника вихователя» 

Кришка для унітазу: 1 шт. 

Мірна ложка: 1 шт. 

60,00 грн. 

250,00 грн. 

80,00 грн. 

25,00 грн. 

Всього: 

415,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.05.2019року 4,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 460,00грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Швабри: 2 шт. по 30,00 грн. 

Щітка: 1 шт. 

Фартух клейончастий 

Ліки в аптечку 

Кришка для каструлі 

Вапно уп. по 30,00 грн.  

Сушка для ветоші 

Квіти на клумбу 

 

60,00грн. 

60,00 грн. 

56,00 грн. 

30,00 грн. 

70,00 грн. 

45,00 грн. 

60,00 грн. 

70,00 грн. 

50,00 грн. 

Всього: 

501,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.05.2019 року 28,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

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

 Витрачено:         Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.05.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 300,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Відро з нержавіючої сталі: 1 шт. 

Дитячі набори для чергування: 2 шт.  

60,00 грн. 

165,00 грн. 

80,00 грн. 

Всього: 

305,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.05.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 300,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.02.2019 року 2,00 грн. 



 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Ложка для соусу: 1 шт. 

Щипці кухонні: 1 шт. 

Щітка для килима: 1 шт. 

Швабра : 1 шт. 

Рукавиці харчові: 1 уп. 

Стенд «Бджілки» 

 

60,00 грн. 

25,00 грн. 

25,00 грн. 

17,00 грн. 

30,00 грн. 

78.00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

295,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.05.2019 року 7,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 600,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Чайник емальований : 1 шт. 

Кастрюля емальована: 1 шт. 

Чайник з нержавіючої сталі: 1 шт. 

Серветки пластикові: 4 шт. по 11,00 грн. 

Щипці кухонні: 1 шт. 

 

60,00 грн. 

200,00 грн. 

192,00 грн. 

301,00 грн. 

50,00 грн. 

37,00 грн. 

Всього: 

840,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.05.2019 року 1,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 460,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Хатинка в куточок народознавства 

Замочки на шафи 

60,00 грн. 

100,00 грн. 

200,00 грн. 

Всього: 

360,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.05.2019 року 124,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.04.2019року 60,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Відро: 10 л 

Мішки 

Термометри: 3 шт. по 35,00 грн. 

Швабра: 1шт. 

Щіпці для хліба: 1шт. 

Фартух клейончастий: 1 шт. 

Вінсепт (деззасіб) рідина: 150мл 

60,00 грн. 

60,00 грн. 

40,00 грн. 

105,00 грн. 

40,00 грн. 

37,00 грн. 

32,00 грн. 

50,00 грн. 

Всього: 

424,00 грн. 



 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.05.2019 року 36,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Стенд  «Куточок помічника вихователя» 

Стенд «Ми чергуємо» 

 

60,00 грн. 

250,00 грн. 

90,00 грн. 

Всього: 

400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.05.2019 року 00,00 грн. 

  
 

 

 


