
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за лютий 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.01.2019 року 4230,00  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»: 

 

 Матеріал для ремонту паркану 

Градусніки: 4 шт. 

Гігрометр: 1 шт. 

Таблички на двері та стіну: 9 шт. 

Стільці: 4 шт. 

Прошиття документації 

 

800,00 грн. 

130,00 грн. 

120,00 грн. 

550,00 грн. 

1600, 00 грн. 

465,00 грн. 

Всього: 

3665, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.03.2019 року 

5655,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 2868,66 грн. 

 Пральний порошок: 13 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. 

 

663,00 грн. 

512,00 грн. 

244,16 грн. 

352,00 грн. 

892,50 грн. 

205,00 грн. 

Всього: 

2868,66 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.03.2019 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 340,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.02.2019 року 220,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література та демонстраційний матеріал 

для проведення занять 

Миска: 1 шт. 

Віник: 1шт. 

Щітка для килима: 1 шт. 

Кран: 1 шт. 

 

125,00 грн. 

240,00 грн. 

 

35,00 грн. 

25,00 грн. 

75,00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

560,00 грн. 



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

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 420,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.02.2019 року 340,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література та демонстраційний матеріал 

для проведення занять 

Віник: 1шт. 

 

125,00 грн. 

475,00 грн. 

 

35,00 грн. 

Всього: 

635,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.03.2019року 125,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 500,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.02.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література та демонстраційний матеріал 

для проведення занять 

125,00грн. 

375,00 грн. 

Всього: 

500,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.02.2019року 00,00 грн. 

 Витрачено:         Всього: 

00,00грн. 

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

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 160,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.02.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

125,00 грн. 

Всього: 

125,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 520,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.02.2019 року 1039,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Дитячі рушники: 36 шт. 

 

125,00 грн. 

1440,00 грн. 

Всього: 

1565,00грн. 

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

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 490,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.02.2019 року 290,00 грн. 



 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Подушки дитячі: 7 шт. по 77,00 грн. 

Лоток харчовий: 1шт. 

 

 

125,00 грн. 

390,00 грн. 

18,00 грн. 

Всього: 

533,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 490,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.02.2019року 535,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Замок в комплекті:2 шт. 

Методична література та демонстраційний матеріал 

для проведення занять 

125,00 грн. 

700,00 грн. 

150,00 грн. 

Всього: 

975,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 380,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.02.2019року 20,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

 

 

125,00 грн. 

275,00 грн. 

Всього: 

400,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 3060,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.01.2019року 512,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

Шафа для наочних посібників: 1 шт. 

 

125,00 грн. 

272,00 грн. 

3175,00 грн. 

Всього: 

3572,00 грн. 

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

  
 

 

 


