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Установа

Територія

Організаційно-правова форма 

господарювання

Орган державного управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

Код рядка
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інші витрати за обмінними операціями 129 400 47 562

Витрати за необмінними операціями: - -

трансферти, з них: 14 347 086 24 115 834

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт)
- 216 341

- -

витрати з продажу активів - -

Усього надходжень від операційної діяльності 66 336 211 53 687 798

Витрати за обмінними операціями: - -

витрати на  виконання бюджетних програм 50 625 914 28 594 324

інші надходження від необмінних операцій - -

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями - -

Інші надходження 468 405 154 295

трансферти, з них: 14 347 086 24 115 834

кошти трансфертів, отримані від органів  державного 

управління
- -

надходження до державних цільових фондів - -

Надходження від необмінних операцій: - -

податкові надходження - -

неподаткові надходження - -

надходження від надання послуг (виконання робіт) 405 781 285 867

надходження від продажу активів 3 613 1 940

інші надходження від обмінних операцій 9 391 10 877

1 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій: - -

бюджетні асигнування 51 101 935 29 118 985

Форма №3-дс

Стаття За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

Звіт

 про рух грошових коштів

за 2019 рік

Орган місцевого самоврядування
за КОПФГ 420

Селищні та сільські ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01008

Державне управління загального характеру за КВЕД 84.11

Дата (рік, місяць, число) 2020 01

Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 

Петропавлівського району Дніпропетровської 
за ЄДРПОУ 41793136

Миколаївка за КОАТУУ 1223882501

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

«Подання фінансової звітності»

КОДИ
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Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -

Залишок коштів на кінець року 255 938 285 072

* Надходження в натуральній формі - -

Залишок коштів на початок року 285 072 -

Залишок коштів отриманий - 202 729

Залишок коштів перерахований 10 223 -

Усього витрат від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів за звітний період -18 911 82 343

сплату відсотків - -

Інші витрати - -

Коригування - -

Витрати на: - -

надання кредитів - -

погашення позик - -

отримання відсотків (роялті) - -

Інші надходження - -

Усього надходжень від фінансової діяльності - -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: - -

повернення кредитів - -

отримання позик - -

Інші витрати - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 28 183 227 15 933 043

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - -

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій 2 880 461 782 809

довгострокових біологічних активів - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів 25 302 766 15 150 234

інвестиційної нерухомості - -

Інші надходження - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 28 183 227 15 933 043

Витрати на придбання: - -

незавершених капітальних інвестицій - -

довгострокових біологічних активів - -

Надходження цільового фінансування 28 183 227 15 933 043

основних засобів - -

інвестиційної нерухомості - -

нематеріальних активів - -

Чистий рух коштів від операційної діяльності -18 911 82 343

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу: - -

фінансових інвестицій - -

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями - -

Інші витрати 468 405 154 295

Усього витрат від операційної діяльності 66 355 122 53 605 455

кошти трансфертів органам державного управління інших 

рівнів
- -

інші витрати за необмінними операціями 784 317 477 099
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Керівник (посадова особа) Одоєвцев ВМ

Головний бухгалтер (спеціаліст,                

на якого покладено виконання                              

обов’язків бухгалтерської служби) Бубир НГ

* Витрати в натуральній формі - -


