
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за листопад 2019 року 

Залишок коштів станом на 01.11.2019 року 9160,00 грн. 

Надійшло 5250,00грн. 

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»: 

 

 Костюм Святого Миколая 

Ремонт електром’ясорубки 
2020,00 грн. 

3600,00 грн. 

Всього: 5620,00 

грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.12.2019 року 

8790,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 4441,10 грн. 

 Пральний порошок: 40,0кг  

Мило господарське: 78 шт.  

Мило туалетне рідке: 35 шт. 

Сода харчова:  11,2 кг 

 Туалетний папір: 64 шт.  

Серветки паперові: 41 шт.  
 

1800,00 грн. 

624,00 грн. 

962,50 грн. 

350,00 грн. 

352,00 грн. 

352,60 грн. 

Всього:4441,10 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.12.2019 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 01.11.2019 року 1048,50 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

  
60,00 грн. 

Всього:60,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 410,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.11.2019 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Демонстраційний матеріал: «Аплікація. 5-й рік життя» 

Грунт для кімнатних рослин та городу 

Риночки та підставки для кімнатних рослин 

Пакети для вуличного сміття 1 уп. 

60,00 грн. 

135,00 грн. 

65,00 грн. 

100,00грн. 

50,00 грн. 

Всього:410,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.12.2019року 00,00 грн. 



 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 580,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.11.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Демонстраційний матеріал: «Моя безпека» 

Комплекс дидактичних ігор по екології та природі                             

Грунт  для кімнатних рослин 

Риночка для кімнатних рослин: 2шт. 

 

60,00грн. 

80,00 грн. 

300,00 грн. 

40,00грн. 

100,00грн. 

Всього:580,00грн. 

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

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00грн. 

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

   Всього:00,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.11.2019 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 340,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.11.2019 року 33,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Лепбук :«Екологія» 

 Комплекс дидактичних ігор : «Світ рослин»                              

60,00 грн. 

206,00 грн. 

107,00 грн. 

Всього:373,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 340,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.11.2019 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Пінопласт : 2 шт. 

Фарба (балончики): 2 шт. 

Лампочка: 1 шт. 

60,00 грн. 

150,00 грн. 

120,00 грн. 

10,00 грн. 

Всього:340,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.11.2019 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 515,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.11.2019 року 3,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Тарілки мілкі: 6 шт.  

Тарілки глибокі: 6 шт. 

Серветки пластикові ( для малювання ): 11 шт. 

60,00 грн. 

138,00 грн. 

150,00 грн. 

165,00грн. 

Всього:513,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 380,00 грн. 



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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Грунт  для кімнатних рослин 

Риночка для кімнатних рослин 

60,00 грн. 

25,00 грн. 

35,00 грн. 

Всього: 120,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.11.2019 року 260,0 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 320,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.11.2019року 42,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Грунт  для кімнатних рослин 

Риночка для кімнатних рослин 

Підкормка для кімнатних квітів 

60,00 грн. 

50,00 грн. 

115,00 грн. 

26,00грн. 

Всього:251,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 565,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.11.2019року 55,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Щітка 

Папки: 7 шт.            

Точилка для олівців 

60,00 грн. 

40,00 грн. 

30,00 грн. 

25, 00грн. 

Всього:155,00 грн. 

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

 

 


