
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за вересень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.09.2019 року 1697,00 грн. 

Надійшло 6450,00грн. 

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»: 

 

 Ремонт пожежного виходу: 

- Вікно металопластикове  

- Люстра – плафон 

- Шпатлівка 4 мішки  

- Цемент 2 мішки 

- Водоемульсійна фарба 

- Багети 4шт.  

- Колір «Сніжка - лимон» 4 шт.  

- Фарба- емаль салатна 2,8кг  

- Розріджувач 0,5л  

- Валик 1 шт.  

- Щітка 1 шт.  

Віник березовий 5 шт. 

Заправка картриджів 2 шт. 

Ремонт ваги  

Заміна пускового механізму  бачка унітаза 

Граблі 2 шт.  

Зарядка до ваги 

 

950,00 грн. 

200,00 грн. 

600,00 грн.  

160.00 грн. 

175,00 грн. 

140,00 грн. 

120,00 грн. 

150,00 грн. 

15,00 грн. 

40,00 грн. 

15,00 грн. 

100,0 грн. 

270,00грн. 

285,00 грн. 

147,00 грн. 

150,00 грн. 

250,00 грн. 

Всього: 

3767,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.10.2019 року 

4380,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 00,00 грн. 

   

 Залишок коштів станом на 01.09.2019 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 420,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.09.2019 року 338,50 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

  
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 



 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.10.2019 року 698,50 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.09.2019 року 100,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Демонстраційний матеріал: «Аплікація, ліплення. 5-й 

рік життя» 

Методична література: «Мій конспект. 5-й рік життя» 

60,00 грн. 

155,00 грн. 

 

75,00 грн. 

Всього: 

290,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.10.2019року 250,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 540,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.08.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Збірник дидактичних ігор на молодшу групу 

Лоток під іграшки 

Журнал прибуття дітей 

Плакати «Осінь», «Зима» 

Посібники: 

«Ігротека вихователя ДНЗ» 

«Театралізована діяльність в дитячому садку» 

Демонстраційний матеріал: «Моя домівка» 

60,00грн. 

100,00 грн. 

24,00 грн. 

26,00 грн. 

170,00 грн. 

 

40,00 грн. 

40,00 грн. 

80.00 грн. 

Всього: 

540,00грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.09.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.09.2019року 00,00 грн. 

   Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.10.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 435,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.09.2019 року 18,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Методична література: 

«Мій конспект»  (Осінь ,Зима, Весна) 3шт. 

Демонстраційний  матеріал: «Малювання. 5-й рік 

життя» 

60,00 грн. 

 

225,00 грн. 

165,00 грн. 

Всього: 

450,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.10.2019 року 3,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 400,00 грн. 



 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.09.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Методична література: 

А.В.Бровченко «Альбом для малювання. 5-й рік 

життя» 2 шт.  

Демонстраційний матеріал: «Малювання.5-й рік 

життя» 

Горщик для кімнатних рослин 

60,00 грн. 

 

85,00 грн. 

 

165,00 грн. 

 

45,00 грн. 

Всього: 

355,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.10.2019 року 45,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 580,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.09.2019 року 3,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Серветки пластикові 

Іграшка «Лійка» 3 шт. 

Серцевина до замка – 2 шт. 

60,00 грн. 

165,00 грн. 

105,00 грн. 

250,00грн. 

Всього: 

580,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.10.2019 року 3,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 510,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.09.2019 року 124,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

 
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.10.2019 року 574,0 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 350,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.09.2019року 233,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Методична література: 

А.А.Харченко «Плануємо за новою програмою»  

Хрестоматія «Слово до слова буде розмова» упор. 

С.І.Якименко 

Серцевина до замка 

 

60,00 грн. 

 

160,00 грн. 

 

50,00грн. 

110,00 грн. 

Всього: 

380,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.10.2019 року 203,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 500,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.09.2019року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 60,00 грн. 



Методична література: 

«Організація освітнього процесу. Частина 1» 

О.В.Якименко «Перспективне планування. 6-й рік 

життя» 

О.С.Тарасова « Мій конспект» в 3-х частинах 

М’ячі – 6 шт.  

 

75,00 грн. 

45,00 грн. 

 

225, 00грн. 

55,00 грн. 

Всього: 

460,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.10.2019 року 40,00 грн. 
 

 


