
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за січень 2020 року 

Залишок коштів станом на 01.01.2020 року 6290,00 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»: 

 

 Двері вхідні металеві 

Гігрометри: 1шт. 

Заправка картриджів:  2шт. 

 

5400,00 грн. 

140,00 грн. 

300.00 грн. 

Всього: 

 5840,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.02.2020 року 

5850,00 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 01.02.2020 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

  
60,00 грн. 

Всього: 

60,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.02.2020 року 2118,50 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 430,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.01.2020 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Методична література:  

«Фізичне виховання. Л.П.Швейка. 5-й рік життя.» 

«Ігротека вихователя ДНЗ. Середня група» 

Демонстраційний матеріал «Схеми речень. Середня 

60,00 грн. 

 

85,00 грн. 

75,00 грн. 

170,00 грн. 



група» 

 
 

Всього: 

390,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.02.2020року 40,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 500,00грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Демонстраційний матеріал «Вода в явищах природи» 

Посібник: «Театралізована діяльність в дитячому 

садку» 

Одноразові пакети під взуття в дитячі шафи 

Тканина для пошиття фартушків для господарсько-

побутової праці 

Бризкалка для вазонів 

60,00грн. 

100,00 грн. 

 

50,00 грн. 

40,00 грн. 

200,00 грн. 

50,00грн. 

Всього: 

500,00грн. 

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

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 00,00грн. 

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

   Всього:00,00грн. 

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

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 300,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Наліпки(подарунки за «Зимову феєрію») 

                             

60,00 грн. 

274,00 грн. 

Всього: 

334,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 340,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Рибки в акваріум 

Енергозберігаючі лампочки 

60,00 грн. 

145,00 грн. 

135,00 грн. 

Всього: 

340,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.02.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 480,00 грн. 

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

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



Риночки для кімнатних рослин: 4 шт. 

Ложка розливна 

Ватні палички для малювання  

Лоток пластиковий: 2 шт. 

Точилки для олівців 

Серветки пластикові: 3 шт. 

 

150,00 грн. 

40,00 грн. 

15,00грн. 

36,00грн. 

37,00грн. 

33,00грн. 

Всього: 

371,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 400,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Пазли (подарунки за «Зимову феєрію») 

 

60,00 грн. 

300,00 грн. 

Всього:  

360,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 6580,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Брошурування (план, посібник по сенсориці) 

Демонстраційний матеріал «Птахи України, які 

занесені в Червону книгу» 

Риночки для кімнатних рослин: 2 шт. 

Комплект постільної білизни дитячої: 38 шт. 

60,00 грн. 

76,00 грн. 

110,00 грн. 

 

60,00 грн. 

6270,00 грн. 

Всього: 

6576,00 грн. 

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

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 480,00 грн. 

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

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Контейнер для іграшок: 2 шт. 

Розмальовки: 4 шт. 

Методична література: 

М.В. Педан «Організація освітнього процесу від 

вересня до травня. Частини 1,2» 

Г.В.Мартиненко «Театралізована діяльність в 

дитячому садку » 

Диск «Дидактичні ігри» 

Диск «Інформативна документація для вихователя 

ДНЗ» 

 

60,00 грн. 

52,00 грн. 

12,00 грн. 

 

140, 00грн. 

 

40, 00грн. 

 

30, 00грн. 

99, 00грн. 

 

Всього: 



433,00 грн. 

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

 

 

 


