
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за травень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.05.2019 року 8555,00  грн. 

Надійшло 6000,00 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»: 

 

 Покіс трави (бензин, масло, леска) 

Кран шаровий на кухню: 1 шт. 

Заправка картриджа  (мед.) кабінет 

Заміна фото барабана у картриджі (мед. кабінет) 

1000,00 грн. 

50,00 грн. 

130,00 грн. 

135,00 грн. 

Всього: 

1315, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.06.2019 року 

13240,00 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 01.06.2019 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 440,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Вапно: 4 кг 

Відро: 10 л         

Відро: 5 л   

Стенд «Куточок  помічника вихователя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

60,00 грн. 

50,00 грн. 

50,00 грн. 

30,00 грн. 

250,00 грн. 

Всього: 

440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.06.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 480,00 грн. 



 Залишок коштів станом на 01.05.2019 року 4,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Відра: 4 шт. 

Миски: 2 шт. 

Фартух: 1 шт. 

Щітка для килима: 1 шт. 

Градусніки кімнатні: 2 шт. 

Вапно, щітка 

60,00 грн. 

180,00 грн. 

60,00 грн. 

35,00 грн. 

37,00 грн 

60,00 грн. 

50,00 грн. 

Всього: 

482,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.06.2019року 2,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 620,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.05.2019 року 69,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

 

620,00грн. 

Всього: 

620,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.06.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

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

 Витрачено:         Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.06.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 405,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Відро з нержавіючої сталі: 1 шт. 

Градусніки кімнатні: 5 шт. 

Відро пластикове: 1 шт. 

Щітка для килима: 1 шт. 

60,00 грн. 

165,00 грн. 

90,00 грн. 

35,00 грн. 

55,00 грн. 

Всього: 

405,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.06.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 360,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Стенд «Ми чергуємо» 

Відро харчове: 1 шт. 

Корм для риб 

 

60,00 грн. 

250,00 грн. 

38,00 грн. 

12.00 грн. 

Всього: 

360,00грн. 



 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.06.2019 року 7,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 560,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Стенд «Куточок  помічника вихователя»   

Ложки чайні: 24 шт. 

Ложка десертна: 6 шт. 

60,00 грн. 

250,00 грн. 

188,00 грн. 

55,00 грн. 

Всього: 

553,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.06.2019 року 8,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 440,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Куточок» Вправні пальчики» 

Стенд «Сонечко» 

60,00 грн. 

350,00 грн. 

60,00 грн. 

Всього: 

470,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.06.2019 року 94,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 430,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Пакети для постільних наборів 

Щітка для чистки килима: 1 шт. 

Щітка для миття іграшок: 1 шт. 

Стенд «Куточок  помічника вихователя»     

60,00 грн. 

50,00 грн. 

20,00 грн. 

25,00 грн. 

250,00 грн. 

Всього: 

405,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.06.2019 року 61,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Канцтовари для проведення занять  

Відро: 5 л 

 

60,00 грн. 

86,00 грн. 

39,00 грн. 

Всього: 

185,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.06.2019 року 255,00 грн. 

  
 

 



 


