
Звіт благодійних внесків від батьків ДНЗ № 100 «Гармонія» 

з 02.09.2019 – 01.10.2019 

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про 

використання благодійних та спонсорських внесків, з метою інформування 

громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних 

пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку», надаю для 

ознайомлення наступну інформацію, в якій йдеться про залучення  та 

використання благодійної допомоги ЗДО № 100 «Гармонія». 

1. Надходження благодійних внесків за вересень 2019 року 

Група № 1 "Щебетунчики" – 800,00 

Група № 2 "Чарівники" –  1150, 00  

Група № 3 "Чомусики" – 650,00  

Група № 4 "Розумнички" – 800,00 

Всього: 3400,00  грн.  
 

№ 

з/п 

Назва товарів та послуг Сума 

(грн.) 

1 Обладнання для медичного кабінету: ліки, халати, 

лоток, зонд, губка гемо статична, шпатель тощо  

1099,25 

2 Методично – дидактична література 915,00 

3 Дрібниці для поточного ремонту 120,00 

4 Дитячі іграшки: стільці для кабінету психолога, м'ячи 

для спортивного свята   

599,70 

5 Призи для спортивного свята: торти 276,00 

6 Ремонт БФП 390,00 

ВСЬОГО: 3400,00 грн. 

ЗАЛИШОК: 0 грн. 00 коп. 

 Надходження  благодійних внесків у виді матеріальних цінностей від 

батьківської громади, депутатська допомога, грантова допомога.  

№ 

з/п 

Назва матеріальних цінностей Кількість 

1 Дитячі меблі: ліжко – 10 шт. 

Шафи дитячі – 7 шт. 

Шафа велика(архів) – 1 шт. 

Дитяча постільна білизна – 10 компл. 

Дитячі матраци – 12 шт. 

Подушка х\ф  дитяча- 10 шт.,  

 



Покривало – 8 шт.,  

Килим – 10 шт. 

Стіл дитячий – 6 шт. 

Посуд  дитячий  (Тарілка  - 32шт., чашка -10 шт. , 

блюдце – 16 шт.) 

Миючи засоби  (мило дитяче – 360 шт., мило 

господарче – 144 шт., гель для унітазу – 36 шт.,мило 

рідке дитяче -  72 шт., мило рідке господарче – 20 

шт., гель для миття приладдя -  60 шт.) 

2. Благодійний Фонд Сприяння Діяльності Навчальних закладів 

Шевченківського району м. Запоріжжя 

http://shevchtvo.at.ua/index/blagodijnij_fond/0-7 

Директор ДНЗ № 100                                                                   Н.В.Канцедал  

Голова батьківської ради ДНЗ № 100                                        Т.О.Халявка 
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