
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за серпень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.08.2019 року 362,00 грн. 

Надійшло 2985,00грн. 

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»: 

 

 Вапно 

Фарбник зелений 

Фарбник коричневий 

Покіс трави 

500,00 грн. 

50,00 грн. 

100,00 грн. 

1000,00грн. 

Всього: 

1650,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.09.2019 року 

1697,00 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: 340,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.08.2019 року 58,50 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

  
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 160,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.08.2019 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

 

60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.09.2019року 100,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 80,00грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Горщик для кімнатних рослин 
60,00грн. 

20,00 грн. 

Всього: 



80,00грн. 

 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 01.07.2019року 00,00 грн. 

   Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.08.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 220,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.08.2019 року 00,0 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Вапно 2 пакети  

Сушка для рушників 

120,00 грн. 

50,00 грн. 

32,00 грн. 

Всього: 

202,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 180,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.08.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Методична література 
60,00 грн. 

120,00 грн. 

Всього: 

180,00 грн. 

 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.09.2019 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 150,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.08.2019 року 14,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Термометр для вимірювання температури води 

Канцтовари 

60,00 грн. 

62,00 грн. 

39,00 грн. 

Всього: 

161,00 грн. 

 

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

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 250,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.08.2019 року 504,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Багети 

Клей для шпалер 

Шпалери 

60,00 грн. 

75,00 грн. 

145,00 грн. 

350,00 грн. 

Всього: 



365,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.09.2019 року 124,0 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 250,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.08.2019року 43,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

 
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 500,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.08.2019року 80,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Ємкості для роздаткового матеріалу 

Щітка 

Вапно 

Замок в шухляду 

Ремонт шафи 

Спортивне знаряддя 

60,00 грн. 

132,00 грн. 

26,00 грн. 

25, 00грн. 

20,00 грн. 

20,00 грн. 

297,00 грн. 

Всього: 

580,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.08.2019 року 00,00 грн. 
 


