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

бюджетнi асиIнуванюI 3000 8945504l 455з7268

нацходжеЕня вiд надання послуг (виконаrrня робiт) з005 1512l9 |2062,1

нашодження вiд продажу акгивiв 3010 зэ2з5

iншi надходженrrя вiд обмiнних операuiй 30l5

Надходження вiд необмiнних операчiй:

податковi надходження з020

неподатковi надходжонЕя 3025

трансферти, з них: 3030

303 1

надходжоння до державних цiльових фондiв 3040

iншi надходження вiд необмiнних операuiй 3045 388 l 883 792769

Налхолження mошових коштiв за внутрiшнiми операцйми 3050

Iншi надходження 109l450 2,12950

946|2828 4672з614

Витрашr за обмiнними операцiями:

витрати на виконанЕя бюджетних прогрtlшr 3 100 88ц7226 45001680

витрати на виmтовлення пролукчii (вадапня пос.тrуг,
:виконшrня робiт)

зl l0 182789 94674

витрати з продФку активiв 31 l5

iншi витрати за обмiнними операцiями 3 120 99,1596 5 l 9488

В"rр*, .u п.обмiнними оп.рuчii"r,

Yjbofo шадхOДltснь g!д операцiйноi дiллЁпЬgгi

ffi



**

тршсферти, з них: 3\25

кошти Iрансфсртiв органам державного управлiнвя iншшr
piBHb

J 1lo

iншi витрати за необмirшими операцйми 3 130 3842470
,14264|

Витрати грошових коштiв за вн5цriшнiми операцiями 3 135

Iншi витраттt 3 180 1091450 212950

сього витрат вiд Ь цаiiйiý*ь_"Ъмпti.r l)iiý"ý-.u.ý..:,Ё:,: 9456 l 53 1 466з|4зз

51297 921 810i'дiяльностi ],"' . ,],,, l 3195

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльпостi
Надходження вiд продая<у:

фiнансових iнвестицiй 3200

основних засобiв з205

lЕвестицtиноl Hepyxoмocтl з2l0
не}lатерlальних активlв з2l5
незавершених капiтальних iнвестицiй з220

.]овгосцоковIIх бiологiчних активiв з225

Надходження цiльового фiнансування з2з0 209,1153 з02566

Itшri надходження з2з5

209,775з 302566

Витрати на придбання:

фiншrсових iнвестицiй з245

основних засобiв 3250 168,1з2 365893

3255

Еематерlalльних aктивlв з260

незавершених капiтальних iнвестицiй 3265 lз2902l

довгострокових бiологiчних активiв з210

Iншi витрати 3285

209175э 365893ýzyU]i

-6з327

ПI. Рух коштiв у результатi фitrансовоi дiяльностi
надходження вiд:

повернення кредитiв 3300

оФимання позик з305

отримання вiдсоткiв (роялтi) 33 l0

Iншi надходження 3340

Усього надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi 3345

Витрати на:

наданнJI кредитiв з350

погдлення flозик 3355

стшаlу вiдсоткiв 3360

Iншi витрати 3380

Кориryвання зз85

28854

Залишок коштiв uа початок року 3405 28854

Залишок коштiв отриманий 34l0
3415

Вплив змiни вaлютних KypciB на заrrишок коштiв з420

Залишок коштiв на кiнець року з425 80l5 1 28854

* Наdхоdженш в наmуральнй формi 788868збз7483

.*,

зl9ý

}'сього падхоДкецЬ вЙ iшвЙтицiirпоi hiiдьносri " 3240

3295]

Усiого вцtрат iiд бiваrrсовоi дiiльlrоётi 339,0..

ýý9ý

_tfuстuй рух коШтЙ зfl iвiтпИfi.шёрi0д 3400 51297

,|l|) : |j|)a)!||liI t i 1'j :1, !,l



* Вumраmu в наmуральнiil формi

Керiвник (посадова особа)

Головний бlхгмтер (спецiмiст,
на якого покладено викондlня
обов'язкiв бухrа;lтерськоi служби)

збз,l48з

''-;:ЦаmалЬБ!ЦЕВСЬКА

Теmяна КоПИЛЬЧЕНКо

I 788868


