
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за лютий  2020 року 

Залишок коштів станом на 01.02.2020 року 5850,00 грн. 

Надійшло 5400,00грн. 

Витрачено за місяць та найменування видатків  

2020 рік Найменування видатків  (місце проведення робіт, 

матеріали, об’єми) 

 

 Батьківські благодійні внески на потреби  

КЗ «ДНЗ №14 ВМР»: 

 

 Вікна металопластикові над дверима: 2 шт. 

Перила з н/с : 2шт. 

 

2100,00 грн. 

7200,00 грн. 

Всього: 

 9300,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.03.2020 року 

1950,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 2899,10 грн. 

 Пральний порошок: 10кг  

Мило господарське: 54 шт.  

Мило туалетне рідке: 35 шт. 

Сода харчова: 11,2 кг  

Туалетний папір:64 шт.  

Серветки паперові: 41 шт.  

450,00 грн. 

432,00 грн. 

962,50 грн. 

350,00 грн. 

352,00 грн. 

352,60 грн. 

Всього:  

2899,10 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.03.2020 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 380,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.02.2020 року 2119,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Тюль: 3 шт. 
60,00 грн. 

2439,00 грн. 

Всього: 

2499,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.03.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 380,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.02.2020 року 40,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Халат для отримання їжі: 1 шт. 

Грунт для кімнатних рослин 

Полиця : 1 шт. 

60,00 грн. 

260,00 грн. 

20,00 грн. 

23,00 грн. 



Канва для вишивання в куточок народознавства 40,00 грн. 

Всього: 

403,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.03.2020року 17,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 520,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.02.2020 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Матеріали для виготовлення подарунків для мам 

Матеріали для підготовки до проведення свята весни 

 

60,00грн. 

380,00 грн. 

80,00 грн. 

Всього: 

520,00грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.03.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.02.2020 року 00,00 грн. 

   Всього: 

00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.03.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 320,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.02.2020 року 26,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Матеріали для виготовлення подарунків для мам 

Методичний посібник: «Креативні прогулянки» 

60,00 грн. 

205,00 грн. 

70,00 грн. 

Всього: 

335,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.03.2020 року 11,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 340,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.02.2020 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

 
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.03.2020 року 280,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 1020,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.02.2020 року 109,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Матеріали для виготовлення подарунків для мам 

Махрові рушники: 25 шт. 

60,00 грн. 

160,00 грн. 

500,00 грн. 

Всього: 

720,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.03.2020 року 409,00 грн. 



 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 460,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.02.2020 року 40,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Наматрацники: 3шт. 

Замок: 1 шт. 

60,00 грн. 

240,00 грн. 

180,00 грн. 

Всього:  

480,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.03.2020 року 20,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 365,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.02.2020 року 4,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Заміна деталей до змішувача 

Матеріали для виготовлення подарунків для мам 

Фарба для оформлення бізіборда 

60,00 грн. 

65,00 грн. 

134,00 грн. 

110,00 грн. 

Всього: 

369,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.03.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 460,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.02.2020 року 659,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Матеріали для виготовлення подарунків для мам 

Заміна деталей до змішувача 

Матеріали до проекту Афлатот 

Виделки: 5 шт. по 10,50 грн.  

60,00 грн. 

234,00 грн. 

120,00 грн. 

100, 00грн. 

52, 50грн. 

Всього: 

566,50 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.03.2020 року 552,50 грн. 
 

 

 

 

 


