
Фінансовий звіт 

 про надходження та використання коштів  

в Шосткинському дошкільному навчальному закладі  

(яслах-садку) №1 «Дзвіночок» за 2017-2018 навчальний рік 

За рахунок благодійних внесків та спонсорської допомоги 

Група Матеріал 
Кошти 

грн. 

«Дзвіночки» 

Встановлення енергозберігаючого  вікна в умивальній 

кімнаті  

4 866.00 

Встановлення та реконструкція трьох умивальників  4 077.00 

«Всезнайки» 

Придбання ігрової стінки «Кораблик» 1 722.80 

Придбання посуду (чайник) 310.00 

Придбання конструктора «Палички Д’енеша» 2 140.00 

Встановлення піддону в умивальній кімнаті  1 132.00 

«Веселка» 

Ремонт  групової кімнати (заміна шпалер, багет для стелі, 

фарбування панелей, підвіконників, дверей, побілка 

стелі)  

2 385.00 

Встановлення двох світильників у роздягальній кімнаті  394.00 

«Чомусики» 
Придбання 28 стільців  5 208.00 

Придбання дошки шкільної  1 146.00 

«Сонечко» Придбання 6 столів «Ромашка» 5 562.00 

«Грайлики» 

Придбання 4-х тюлевих штор  в групову кімнату   2 044.00 

Ремонт групової кімнати (заміна шпалер, побілка стелі, 

фарбування вікон, дверей та панелей)  

1 541.00 

«Краплинки» 
Придбання чайника та відро (емал.) 595.00 

Придбання 6-ти світлодіодних ламп у групову кімнату 304.94 

«Зайченята» Придбання чайника та каструлі  509.00 

«Пізнайки»  

Встановлення  6 світильників та 12 енергозберігаючих 

ламп у групову кімнату 

1 470.00 

Придбання тепло  вентилятора  265.00 

«Перлинки» Встановлення піддону в умивальну кімнату 1 132.00 

«Добрики» Придбання 3-х тюлевих штор  в групову кімнату  1734.00 

 

 
Матеріали 

Кошти 

грн. 

Харчоблок 

Придбання кухонного інвентарю та посуду (ножі, 

каструлі, розноси, бокси, відро, миска, швабри) 

12 тен для електрокотла 

1700.00 

 

2068.00 

Музична зала 

Придбання 8 шт. рулонних штор 2064.00 

Підключення інтерактивної дошки  2400.00 

Коврова доріжка 1900.00 

Скатертини 3шт. 900.00 

Спортивна зала  

Придбання спортивного інвентарю: 

Масажер  півсфера – 10шт.   

Дитячий обруч – 25 шт. 

М’яч дитячий – 30 шт.  

3880.00 



М’яч – 60 шт. 

Методичний кабінет 
Ремонт методичного кабінету (поклейка шпалер, заміна 

леноліума) 

4075.00 

Прачечна  
Встановка 2шт світильника  206.00 

Придбання праски 850.00 

 
Встановка  4-х вуличних світильників для освітлення 

території закладу  

350.00 

 
Придбання 2-х штор в коридор першого та другого 

корпусів 

1200.00 

 Пошив 2-х дорослих новорічних костюмів  1200.00 

Логопедичний 

кабінет та  

Придбання трапецієвидного стола та   

Однієї шафи для посібників 

564.00 

500.00 

Кабінет психолога Придбання 2-х  шафів для посібників 1000.00 

Завезення  піску в кількості 7т для 10-ти пісочниць  600.00 

Фарбування  фасада центральної стінки першого корпусу площею 78 кв.м 7 165.00 

Матеріали для 

поточного ремонту 

приміщення закладу: 

фарба, валики, кісточки, шпаклівка, шпалери, 

розчинник, цемент,  клей, дерев’яні уголки на двері, 

водоемульсія, калор для фарбування стін, силікон, 

крани, прокладки, дріт електричний, короб, кабель, 

лінолеум, дюпеля, саморізи, хомут, редукція, бензин, 

ліска для коси, масло для коси, вапно, мітла, граблі.   

5 000.00 

Миючі засоби: 

Пакети для сміття – 105 шт. 

Ганчірки для миття підлоги – 22шт. 

Білизна – 54 кг 

Миючий засіб для посуди – 80 кг 

Мило дитяче – 513 шт. 

Мило господарське – 288 шт. 

Пральний порошок – 14 448 кг 

Паперові серветки – 120 шт 

Сода кальцинована – 210 кг 

Туалетний папір – 480 шт. 

Чистішій  засіб «Гала» – 30 кг  

Чистіший засіб «Сантрі» – 48кг 

Серветки для прибирання – 12шт     

Миючій засіб для вікон – 7,5кг  

Відбілюючий засіб «Бос» – 3 кг 

17 032.44 

 Всього: 93 192.18 

 

 За рахунок бюджетних коштів   

 

Інтерактивна дошка «Moly Board» 

Столи «Ромашка» 6 штук 

Комплект шафів для книг  

Комплект меблів: 6 столів «Ромашка» та  28 стільців 

Електрична сковорода на харчоблок  

Телевізор «HITACHI» 

Перевірка вагів на харчоблоці – 6 штук  

37 080.00 

5 563.00 

6 310.00 

18 856.00 

20 700.00 

12 500.00  

1 100.00 

264 690.00 



Заміна 26 –ти енергозберігаючих вікон в чотирьох групових 

приміщеннях, одного балконного блоку та одного вікна на 

сходовому марші  

- Група «Добрики» - 8 вікон 

- Група «Всезнайки» - 8 вікон 

- Група «Пізнайки» - 3 вікна  

- Група «Перлинки» - 7 вікон та 1 балконний блок 

- Сходовий марш в третьому корпусі – 1 вікно  

 

 Всього: 366 799.00 

 

 


