
Установа

Територй

Оргапiзацiйно-цравова форма
господарювання

Орган державного управлiння

Вид економiчноi дiяльностi

Одлниця вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Комуна,тьна установа ".Щнiпровський мiський
територiальний ценlр соцiмьного обслуговування
(надання соцiальних ltослуг)" .ЩнiпровськоТ MicbKoi

ради

!нiлро

Комунальна органiзацiя (установа, заклад)

М]нiстер9-тв99о_ч_]алън9iполiтик:аУкра_iни

Надання соцiальноi допомоги без забезпечення
проживання для осiб похилого BiKy та iнвалiлiв

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2019 piK

Долаток 3

до Нацiонмъного положеяня (mнларry)
бумтерськоrо об;tiку в лсржшному colTopi l01
<Подання фiнансовоi звiпштill

,Щш фiк, мiсяць, wсло)

засдрпоу

закоАтуу

закопФг

закоду

за квЕд

коди
2020 01 01

42920зз|

l2l0100000

430

|,70,74

88.1 0

Форма j\Ь3-дс

Стаггя Код рядка За звiтний перiод
За аналогiчний перiод

попереднього року

1 2 з 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд обмiнних операцiй:

бюджетнi асигнування 3000 455з7268

надходження вiд надання послуг (виконання робiт) 3005 120627

ЕalдходженЕя вiд продажу активiв 3010

iнmi цадходжентrя вiд обмiнпих операцiй 3015

Надходженrтя вiд цеобмiнних операцiй:

податков1 надходженЕя 3020

ЕеIIодатковi надходженIUI з025

трансферти, з них: з030

кошп,r трансфертiв, отримаrri вiд органiв державного
управлiння

303 1

надходжеlrЕя до державних цiльових фондiв 3040

iншi падходження вiд rтеобмiнних операцiй з045 792,169

Надходження грошових коштiв за внутрiшнiми операцiями з050

Iншi надходження 3090 2,72950

Усього надходжень Bi: операцiйно зs95. 4672з614

Витрати за обмiнними операцiями:

витрати на виконаншI бюджетних програм 3100 4500lб80

витрати на виготовлення продукт{ii (надання псiслуц ,
виконtlшul робiт) .

31 l0 946,14

витрати з продажу активlв з1 15

iншi витрати за обмiнними опфацiями 3 120 5 19488

Витрати за необмilrlrими ошерацiями.:

5^,



ji
Iрансферти, з них: з|25

кtrштll трансфертiв органам державного управ,liння i нших
рlвн1 в з126

tншl BltTpaTlr за необмiнними операцiяtчtи 3 130 742641
BltTpaTlr грошових коштiв за внутрiшrнiми олерацiями з 1з5
Iншi витрати з 180 2,72950
}Ъього витр Цоперацiйноi'дiЯП.ьностi,, 3190, 466зl4зз
Чпстшri рух коштiв,вiд операцiйпоiЯЙльi.Остi ].::3.:19.5,,: :' 92181
П. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльноетi
На.iхоJ;кення вiд продажу:

фlнансових iнвестицiй 3200
основних засобiв 3205
tнвестицiйноi HepyxoMocTi 3210
неrtатерiальних активiв з215
незавершених капiтальних iнвестицiй з220
.]овгострокових бiологi.lних активiв з225

НзJхо.]iкення цiльового фiнансування з2з0 з02566
Iншi надходження з2з5

302566
)З irтрати на придбання:

фiнансових iнвестицiй з245
основних засобiв 3250 36589з
iHB естицiйноi HepyxoMocTi з255
не}lатерlмьних активlв 3260

незавершоних капiтапьних iнвестицiй з265

довгострокових бiологiчних активiв з270
Iншi витрати з285
}Ъього виlрат вiд illвестицiйноi дiяльностi ,...:-.:329.0i::= 36589з

-6зз27

Ш. I)1,x коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надхо.l;кенrrя вiд:

повернення кредитiв 3300

отрrIмання позик 3305

отримання вiдсоткiв (роялтi) зз l0
Iншi надходження 3340

Усьою надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi 3345

Витрати на:

надацшI кредитiв 3350

3355

сплату вlдсоткlв 3360

IrTmi витрапа 3380

зз 85

Е9
.1:l,i.Э3'3.Рý=

#iii iii'iФ 
i liIlliiiiiii iii 

lllil l l ýji; 3400 28854
Залишок коштiв на початок року 3405

Зzurишок коштiв отриманий 3410

Залишок коштiв перерахований з4|5
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв 3420

За.тtишок коштiв на кiнець року з425 28854

5-

* Наdхоdэюення в наmуральнiй формi 788868

}tього падходя{еuь вй iнвестицiйноi дiяльностi 3240:.

3295

погашення позик

339.0 l

Чrtстий pix коцтiв Ёiл фiяансовоi дiяльпос,гi
Чrrстий рух коштiв за звiтлrплi пеРiод
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Бiневсъка Нв

Копtльченко TI

+ Вutпраrпч в ныпура,льнiit фор,лli

Керiвнliк (поса.rова особа)

Го.,lовний бухгалтер (

на якого покладено

обов'язкtв
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