
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за червень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.06.2019 року 13240,00  грн. 

Надійшло 3900,00 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) 

Заправка картриджа  

Заміна фотобарабана у картриджі 

Вапно 10 кг 

1000,00 грн. 

130,00 грн. 

135,00 грн. 

150,00 грн. 

Всього: 

1415, 00грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.07.2019 року 

15725,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 2737,66 грн. 

 Мило господарське: 44 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. 

 

352,00 грн. 

244,16 грн. 

352,00 грн. 

892,50 грн. 

205,00 грн. 

Всього: 

2045,66 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.07.2019 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 405,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Пісок       

Табличка на двері        

Лоток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

60,00 грн. 

143,00 грн. 

80,00 грн. 

115,00 грн. 

Всього: 

398,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.07.2019 року 7,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 240,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.06.2019 року 2,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 60,00 грн. 



Матеріали для проведення занять 182,00 грн. 

Всього: 

242,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.07.2019року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 130,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.06.2019 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Матеріал для проведення занять 

 

60,00 грн. 

70,00 грн. 

Всього: 

130,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.07.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00 грн. 

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

 Витрачено:         Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.07.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 240,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Клейонка для виготовлення наочності 

60,00 грн. 

92,00 грн. 

Всього: 

152,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.07.2019 року 88,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 260,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Тарілки мілкі: 12 шт. 

60,00 грн. 

200,00 грн. 

Всього: 

260,00грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.07.2019 року 7,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 220,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Ложка десертна: 12 шт. по 55,00 грн. 

Гачки для рушників: 2 шт. по 20,00 грн. 

60,00 грн. 

110,00 грн. 

40,00 грн. 

Всього: 

210,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.07.2019 року 18,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  



 Надійшло: 370,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Методична література для проведення занять 

60,00 грн. 

50,00 грн. 

Всього: 

110,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.07.2019 року 354,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 320,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Табличка для горщиків 

Методична література для проведення занять 

60,00 грн. 

110,00 грн. 

85,00 грн. 

Всього: 

255,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.07.2019 року 126,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення для свят і розваг 

Стенд «Умілі ручки» 

Лотки – 2 шт. 

Фартух для помічника вихователя 

 

60,00 грн. 

400,00 грн. 

106,00 грн. 

35,00 грн. 

Всього: 

601,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.07.2019 року 54,00 грн. 

  
 

 

 


