
01

Установа

Територія

Організаційно-правова 

форма господарювання

управління

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна
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інші витрати за обмінними операціями 393 783 343 105

Витрати за необмінними операціями: - -

трансферти, з них: 1 076 412 3 499 738

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт)
- -

- -

витрати з продажу активів - -

Усього надходжень від операційної діяльності 68 245 942 62 852 553

Витрати за обмінними операціями: - -

витрати на  виконання бюджетних програм 53 839 948 44 600 170

інші надходження від необмінних операцій - 10 868

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 134 076 92 077

Інші надходження 639 019 644 570

трансферти, з них: 1 076 412 3 499 738

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) 867 629

надходження від продажу активів - -

інші надходження від обмінних операцій - -

1 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій: - -

бюджетні асигнування 66 529 644 58 696 748

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

Міські, районні у містах ради та їх виконавчі 

органи за КОДУ 01009

Державне управління загального характеру за КВЕД 84.11

Дата (рік, місяць, число) 2020 01

Виконавчий комітет міської ради міста 

Кропивницького
за ЄДРПОУ 04055251

Кропивницький за КОАТУУ 3510100000

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 23 115 16 686

* Надходження в натуральній формі - 10 868

Залишок коштів на початок року 16 686 12 775

Залишок коштів отриманий - -

Залишок коштів перерахований - -

Усього витрат від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів за звітний період 6 429 3 911

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 10 309 558 2 585 235

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - -

нематеріальних активів - 11 670

незавершених капітальних інвестицій - -

довгострокових біологічних активів - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів 10 309 558 2 573 565

інвестиційної нерухомості - -

Інші надходження - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 10 309 558 2 585 235

Витрати на придбання: - -

незавершених капітальних інвестицій - -

довгострокових біологічних активів - -

Надходження цільового фінансування 10 309 558 2 585 235

основних засобів - -

інвестиційної нерухомості - -

нематеріальних активів - -

Чистий рух коштів від операційної діяльності 21 123 631

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу: - -

фінансових інвестицій - -

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 148 770 88 797

Інші витрати 618 763 644 570

Усього витрат від операційної діяльності 68 224 819 62 851 922

кошти трансфертів органам державного управління інших 

рівнів
- -

інші витрати за необмінними операціями 12 295 913 13 764 339
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Керівник (посадова особа) Райкович АП

Головний бухгалтер (спеціаліст,                

на якого покладено виконання                              

обов’язків бухгалтерської служби) Господарикова ОП

* Витрати в натуральній формі - 10 868


