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Додщок 3

до }Iацiоншьното пшожепля (сталдарry) бухштерського
облiку в державному ceKTopi l0l (Подання фiнансовоi

Установа

Територiя

фгшiзацiйнеправова форма
господарювапш{

фган державною управлiння

Вид економiчноi дiяльностi

Одивrщя вимiру: грн
Перiодичнiсть: рiчна

Комунальна установа "{нiпровський мiський
територiмьний центр соцiального обслуговуванltя
(надання соцiальних послуг)" !нiпровськоi tlricbKoi
ради

{нiпро

Ко_муналlяао__р_гаяiзачiя(установ4заклад)

проживанпя для осiб похилого BiKy та iнвалiдiв

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2021 piK

Даm (piK, мiсяць, число)

за €flРПОУ

за КАТоТТГ

заКоПФГ

за КО!У

за КВЕ{

коди
2022 l 0t l 0l

42920ззl

UA120200100100370l0

430

|7074

88.10

Форма N!3_дс

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчншй перiод
попереднього року

1 2 3 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
надходх<ецня вiд обмiнних операцiй:

бюджsтнi асигнувшlЕя 3000 l lз98684l
надходжеuня вiд наданця послуг (виконання робiт) 3005 l00500
надходжеЕня вiд продажу aKTtBiB з0l0 I l954
iншi нqдходження вiд обмiнних операчiй 3015

надходження вiд необмiнних операчiй:

податковi надходження 3020
кеподатковi надходження 3025

трансферти, з них: 3030

кошт*r трансфертiв, огриманi вiл оргапiв держlшflою
управлiння

303 1

надходження до державних цiльових фондiв 3040

iншi надходження вiд необмiнних операцiй 3045 2707685
Надходження грошових коштiв за внутрiшнiми операцiями 3050

IHmi надходження 3090 1782510

Уёього наддоджешь вiд оuерашiйноi дiяльностi l l 8589490
Витрати за обмiнними операцiями:

витрати Еа викопаIIЕJI бюджетних програм з l00 1 1286335 1

зl10 l 83703

витрати з продtDку активiв зl l5
iншi витрати за обмiнними операцiями 3 l20 l 123200

Витрати за необмiнними операцiями:

3095,

...',.
::



* Наdхоdэrcення в наmуральнiй формi

трансферти, з них: зl25

з126

3 1з0 2509088
з l35

Iншi витрапл
3 180 l782510

усьQцо вптрат вiд Ьперацiйноi дiяльностi 3190 11846l852
Чистпй рух коштiв вц операцiйноi дiяльностi 3195 1216з8
Il. Рух коштiв у результатi iнвестпцiйноi дiяльнос;t
rIодлчллЕfl н)t вrл ltродаЖУ:

wrпФччЕил lнаýс,l.ИЦlИ 3200

з205
iнвестицiйноi HepyxoMocTi з210
нематерiа.гtьних активiв з2|5
незавершених капiта.пьних iнвестицiй з220
довгострокових бiологiчних активiв з225

надходження цiлlового фiнансування з2з0 l548176
Iншi падходження 32з5
Jсъчго цадход)цень вц iцвестицiйrlоi дiяльностi 3240 l548l76
Витратr.I на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3245
основних засобiв 3250 l7l l399
tнвестицtйноТ HepyxoMocTi 3255
нематерiа,rьних активiв 3260
незавершених капiта.пьних iцвестицiй 3265 l36l5
довгострокових бiологiчних активi в зz70

Iншi витрати 3285
Усього витрат вiд iнвестицiйноi дiя.тьностi 3290 172501l4
чистпй рух коштiв вiд iнвестиuiйнот дiяльпостi 3295 _ l 76838
Ul. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
надходження вiд:

повернення крелитiв 3300
оlримilння позик 3305
отримаlня вiдсоткiв фоялтi) 33 l0

Iншi надходження 3340
У.!9- надходжень вiд фiнансовоi дiяльностi 3345
Витрати на:

ЕаданЕя кредитiв з350
погашення позик 3355
сплату вiдссrгкiв 3360

Iншi витрати 3380
Кориryвання 3385

зз90
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395
Чистий рух коштiв за звiтний перiод 3400 _49200
Залишок коштiв на початок року 3405
Залишок коштiв отриманий 3410 65685
Залишок коштiв перерахований 34l5 -l4466
Вплив змiни в:UIютних KypciB на залишок коштiв 3420

з425 3095 l

,,',i:.]i:]]ij:,,]J : ;,l,...:.]]. .

270з4зб



;** Вumраmu в наmураttьнiй форлti

Керiвник (посадова особа)

Головний бухгалтер (спецiалiст.
на якого покладено виконання
обов'язкiв бухгмтерськоi

27оз4зб

"Наlпалiя БIНЕВСЬКд

Теmяна КоПИЛЬЧЕНКо
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