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ло_] lаliоllfulыlого поJожallllя (стаl1,1rрry) б!-хгаlтсрсl,кого
o()JllIiy в .lepliaBHitr]y cei(Ti)Pi ] l:) l <l irlrання r]liHrllctlBoi

Ус,ганова

Терrтторiя

0ргаrl iзаuili lr o-rtpaBoBa форNIа
господарIо в аrIня

Оlrган r6l.дх9llого упреuлiння

В t t.1 с Ktlt torl i ч tI оТ .1iял ьн ос l i

Одиниця виlrrру: грн
перiодrrчнiсть: рiчна
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1ни й гуртожиток'' !н i провс ькоТ irri ськоТ рад и
('aMapcl,Kl 

r й

Комупальна оргаrItзацiя (установа, заклад)
М i н icTepcTBo соцiа_l ьноi по.lI jTlt Kl t УкрrТн и

Нlдrння iншltх послуг до] ляll.\ tз забсзпечеrtня,rt
] Iрожl]ваiлня
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за СflРПОУ
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за КоПФГ

за КОДУ

за КВЕ!

Звiт
про рух грошових коштiв
, за 2021 piK

Форма Л}3-дс

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього року
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l !qллuл/l\uпllп дu лgl;,кilвн] lх цiльових фоttлi в
IIItlll lIадхолжеltня вiд HeoбMiHttrtx операцiй
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zzlJoIншi влtтрати

Усього BrtTpaT вiд операцiйlrоi дiяльностi
tlrlстий рух ttorrrTiB вiд операцiйноi лiяльностi

l lалхоjuкеttttя вiд rrpo;ta>Ky:

l}li rlаttссlвих iнвестицiй

основних засооlв

довгос,гроковllх бiологiчних активiв

Надходяtення цi"цьового фiнансувшпlя \ 116]1

Iншi надходження
I 11 617Усього Itд.lход?iень вiд irrBccTltцil"tlloi дiяльttостi

фiнансовI,tх iнвестпцit:i

Усьоr,о в I{TpaT вiд i Й вести цiйltоi дiял bHocTi
ii;сr, п рух к'd'йtiв,й,iйЪ:ёitrпitiц,6i Пiя'П'i=Йffi

коtttти траtrсфертiв органапt державного управлlння lншлIх
piBHiB

iншi BrlTpaTt.t за нсобпtiннtrrли операцiялtи

i Витрати грошових коштiв за внутрiшнtми операцlями

II. Рух I(оштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльцостi

iIrBc.TttItiйHoi IIeDvxol\l0c1 l:a
нептатерiаlbtttlx актtчц
нез.lвершеlIlJх капiталыtих i нвестицiit

BrlT1-1aTlt на прrtдбання:

основнпх засооlв-. ,.,;- 
,

lHBccTtltll t] Hol HepyxoN{ocTl
]

HeNIal cpla_|l bHtlx aKTI] I]l l]

н е з а в е р tll е н ll х к ап i TiL,l ь н lt х i н в ecTt.t ц i l"t

jlовгостроковl]х оlо,IIогlчнI.Iх aKTI]BlB

Iltttti Bl.tTparrt

III. Рух у результатi фiнансовоi дiяльностi

32l 5

3250

3255

\ |9 \11

-l--l

]

__]

Надходлtеttlrя вiд:

поверненшI кредитlв з300

отримання позик зз05

о1}]и]\1аIlня вiдсотltiв (роялтi) 33 l0

Iншi надходлtення зз40

\tьоl,о ltадход;кень вiд фirlаrIсовоТ дiяльностi зз45

BlrTpaTlt на

надання кредrlтlв 3350

погашення поз!Iк зз55

сп,цатч t]lдсо,гlilв з360

lHLli Bt.tTpaTtt 3380

Кориryвання зз85

Усього витра,г вiд фiпансовоi дiялыrостi з390

Чllстllй 1rvx KottlTiB вiд фilrансовоi лiяльнос,r,i 3395

Чlrс,гlrii рl,х Koltl гiв за звiтнttl"l перiол 3400

Заlиttrок KorшT,iB на початок року 3.105

Залиt-t.lсlк кош,t,i в о,гри маний 341 0

Залишок коштiв перерахований 3.1l5

Вплив змiни вtIлютних KypciB на залишок коrцтiв з120

за,rишок коштiв на кiнець року з425

" НttdхrldэtсеlLr!я в напt|lра.lьнiй фор,tti 1 500

з|26

3 130

з 1з5

3180

з190 2547604

.з195 l 500

3200

3205

32l t)

з220

з225

323 0

з2з5

3210

3 245

3260

з265

з210

3285

3290 1 l9l77
з295 _l500



* [JtttltpaпtLt в ltаttlурtt-пыLiй фор"лti

Люdмuла РоМАНЮКф-14*,/
lla якого


