
Звіт про використання позабюджетних коштів                                                            

за вересень 2020 року 

Залишок коштів станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 

Надійшло 4480,00грн. 

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»: 

 

 Заправка картриджів  – 4 шт. по 135,00 грн.  

Ремонт ваг – 2 шт. 

Покіс трави – травень, липень 

Крани для води на вулиці – 2 шт. 

Вапно  – 6 пакетів по 16,00 грн. 

Фарбник для вапна (сурик) – 4 шт. по 11,00 грн.  

Віник  – 5  шт. по 20,00 грн. 

Віник пластмасовий – 1 шт. 

Водоемульсійна фарба  – 1 л 

Тримачі для паперових рушників – 6 шт. по 50,00 грн. 

Підставки під дезрозчини – 4 шт. по 80,00 грн. 

Гофра для унітазу  – 1 шт. 

Урна для використаних паперових рушників – 1 шт. 

 

540,00 грн. 

600,00 грн. 

2000,00 грн. 

200,00 грн. 

96,00 грн. 

44,00 грн. 

100,00 грн. 

70,00 грн. 

35,00 грн. 

300,00 грн. 

320,00 грн. 

50,00 грн. 

125,00 грн. 

Всього: 

 4480,00 грн. 

 Залишок коштів на потреби КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

станом на 01.10.2020 року 

00,00 грн. 

 Господарчі товари груп №№1-10:  

 Надійшло: 00,00 грн. 

   

 Залишок коштів станом на 01.04.2020 року 00,00 грн. 

 Батьківські благодійні внески на потреби груп:  

 Майно та матеріали групи №1  

 Надійшло: 360,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.09.2020 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Бочка для замочування посуду – 1 шт. 
 

60,00 грн. 

300,00 грн. 

Всього: 

360,00грн. 

 Залишок коштів гр. №1 станом на 01.10.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи№2  

 Надійшло: 380,00 грн. 

 Залишок коштів станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 



  Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Урна для використаних паперових рушників – 2 шт. 

по 115,00 грн. 

Тримачі для паперових рушників – 2  шт. по 45,00 грн. 

 

60,00 грн. 

230, 00грн. 

 

90,00 грн. 

Всього: 

380,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №2 станом на 01.10.2020року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №3  

 Надійшло: 460,00грн. 

 Залишок коштів гр.№3  станом на 01.09.2020 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Урна для використаних паперових рушників – 2 шт. 

по 115,00 грн. 

Лотки для конструктора – 2 шт. по 63,00 грн. 

Лоток для замочування вєтоші – 1 шт. 

60,00 грн. 

230,00 грн. 

 

126,00 грн. 

24,00 грн. 

Всього: 

440,00грн. 

 Залишок коштів гр. №3 станом на 01.10.2020 року 20,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №4  

 Надійшло: 250,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.09.2020 року 00,00 грн. 

  Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Ємкість для замочування посуду – 1 шт. 

 

60,00 грн. 

190,00 грн. 

Всього: 

250,00грн. 

 Залишок коштів гр. №4 станом на 01.10.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №5  

 Надійшло: 240,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №5 станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Ємкість для замочування посуду – 1 шт. 

 

60,00 грн. 

180,00 грн. 

Всього: 

240,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №5 станом на 01.10.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №6  

 Надійшло: 440,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №6 станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Ємкість для замочування посуду – 1 шт. 

Тримачі для паперових рушників – 2  шт. по 45,00 грн. 

Лотки для конструктора – 4 шт. по 27,50 грн. 

 

60,00 грн. 

180,00 грн. 

90.00 грн. 

110,00 грн. 

Всього: 

280,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №6 станом на 01.10.2020 року 00,00 грн. 



 Майно та матеріали групи №7  

 Надійшло: 340,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №7 станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Ємкість для замочування посуду – 1 шт. 

Лотки для конструктора – 2 шт. по 25,00 грн. 

Пакети для сміття – 2 шт. по 25,00 грн. 

60,00 грн. 

180,00 грн. 

50,00 грн. 

50,00 грн. 

Всього: 

340,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №7 станом на 01.10.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №8  

 Надійшло: 370,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №8 станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Тримачі для паперових рушників – 2  шт. по 45,00 грн. 

Урна для використаних паперових рушників – 2 шт. 

по 110,00 грн. 

 

60,00 грн. 

90,00 грн. 

 

220,00 грн. 

Всього:  

370,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №8 станом на 01.10.2020 року 00,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №9  

 Надійшло: 310,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №9 станом на 01.09.2020 року 00,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Ємкість для замочування посуду – 1 шт. 

Тримачі для паперових рушників – 2  шт. по 40,00 грн. 

 

60,00 грн. 

170,00 грн. 

80,00 грн. 

Всього: 

310,00 грн. 

 Залишок коштів  гр. №9 станом на 01.10.2020 року 0,00 грн. 

 Майно та матеріали групи №10  

 Надійшло: 285,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.09.2020 року 0,00 грн. 

 Методичне та музичне забезпечення до свят та розваг 

Пакети для сміття – 2 шт. по 35,00 грн. 

Граблі – 1 шт. 

Тримачі для паперових рушників – 2  шт. по 40,00 грн. 

 

60,00 грн. 

70,00 грн. 

75, 00грн. 

80.00 грн. 

Всього: 

285,00 грн. 

 Залишок коштів гр. №10 станом на 01.10.2020 року 00,00 грн. 
 

 

 

 



 

 

 


