
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за грудень 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.12.2019 року 8790,00 грн. 

Надійшло 5100,00грн. 

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»: 

 

 Ширма «Новий рік» 

Новорічні прикраси в зал 

Нагострення ножів до електром’ясорубки 

Ремонт 2 –х пральних машин 

4500,00 грн. 

750,00 грн. 

400.00 грн. 

1950.00 грн. 

Всього: 

 5620,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.01.2020 року 

6290,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 2369,10 грн. 

 Мило господарське: 44шт.  

Мило туалетне рідке: 35 шт. 

Сода харчова:  11,2 кг 

 Туалетний папір: 64 шт.  

Серветки паперові: 41 шт.  
 

352,00 грн. 

962,50 грн. 

350,00 грн. 

352,00 грн. 

352,60 грн. 

Всього:  

2369,10 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.01.2020 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 510,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.12.2019 року 1328,50 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

  
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.01.2020 року 1778,50 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 445,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.12.2019 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

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

Зима.» 

Новорічні прикраси в групу 

60,00 грн. 

130,00 грн. 

 

55,00 грн. 



Розмальовки для дітей 

 
200,00грн. 

Всього: 

445,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.01.2020року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 520,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.12.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Підготовка до проведення новорічного свята 

(атрибути для таночків та костюма героя) 

Новорічні прикраси в групу 

 

60,00грн. 

350,00 грн. 

 

110,00 грн. 

Всього: 

520,00грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.01.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.12.2019року 00,00 грн. 

   Всього:00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.01.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 400,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.12.2019 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Новорічні прикраси в групу 

                             

60,00 грн. 

280,00 грн. 

Всього: 

340,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.01.2020 року 60,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 380,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.12.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Новорічні прикраси в групу 

Обладнання для брошурувальника (пружини, 

обкладинки) 

60,00 грн. 

177,00 грн. 

143,00 грн. 

Всього: 

380,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.01.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 510,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.12.2019 року 5,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Лампочка енергозберігаюча: 1 шт. 

Миска пластикова для миття іграшок 

Накладка на унітаз: 2 шт. 

60,00 грн. 

50,00 грн. 

30,00 грн. 

100,00грн. 



Ватні палички для малювання  

Сушка для посуду 

Сушку на прищіпках 

Новорічні прикраси в групу 

 

20,00грн. 

90,00грн. 

40,00грн. 

125,00грн. 

Всього: 

515,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.01.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.11.2019 року 260,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Фільтр для води в акваріумі 

Лампа в акваріум 

Грунт  для кімнатних рослин: 2 шт. 

Риночка для кімнатних рослин: 3 шт. 

60,00 грн. 

175,00 грн. 

270,00 грн. 

70,00 грн. 

125,00 грн. 

Всього:  

700,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.01.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 360,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.12.2019року 111,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Новорічні подарунки дітям 
60,00 грн. 

411,00 грн. 

Всього: 

471,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.01.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 480,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.12.2019року 465,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Грунт  для кімнатних рослин: 2 шт. 

Риночка для кімнатних рослин: 3 шт. 

Розмальовки для дітей 

60,00 грн. 

76,00 грн. 

170,00 грн. 

27, 00грн. 

Всього: 

333,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.01.2020 року 612,00 грн. 
 

 

 


