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Установа

за ЄДРПОУ

Територія за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма 

господарювання
за КОПФГ

Орган державного управління за КОДУ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна
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АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

трансферти, з них: - -

202200000031365932 ст. 1 з 3

витрати з продажу активів - -

інші витрати за обмінними операціями 1 145 -

Витрати за необмінними операціями: - -

витрати на  виконання бюджетних програм 21 426 287 17 793 507

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт)
- -

- -

Інші надходження 221 318 194 661

Усього надходжень від операційної діяльності 21 837 871 18 051 417

Витрати за обмінними операціями: - -

надходження до державних цільових фондів - -

інші надходження від необмінних операцій 241 940 1 385 701

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями - -

неподаткові надходження - -

трансферти, з них: - -

кошти трансфертів, отримані від органів  державного 

управління
- -

інші надходження від обмінних операцій 1 1

Надходження від необмінних операцій: - -

податкові надходження - -

бюджетні асигнування 21 372 159 16 460 944

надходження від надання послуг (виконання робіт) - -

надходження від продажу активів 2 453 10 110

Стаття За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

1 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій: - -

Звіт

про рух грошових коштів

за 2021 рік

Форма №3-дс

Ковпаківський UA59080270010287243

Комунальна організація (установа, заклад)
430

Міністерство освіти і науки України 11085

Загальна середня освіта 85.31

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової 

звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Комунальний заклад Сумської обласної ради 

"Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей"

33724309
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* Надходження в натуральній формі 107 840 1 325 913

202200000031365932 ст. 2 з 3

Залишок коштів перерахований 88 201 29 721

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -

Залишок коштів на кінець року 33 212 88 219

Чистий рух коштів за звітний період -55 007 58 096

Залишок коштів на початок року 88 219 30 123

Залишок коштів отриманий 88 201 29 721

Коригування - -

Усього витрат від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

погашення позик - -

сплату відсотків - -

Інші витрати - -

Усього надходжень від фінансової діяльності - -

Витрати на: - -

надання кредитів - -

отримання позик - -

отримання відсотків (роялті) - -

Інші надходження - -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -243 297 -4 750

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: - -

повернення кредитів - -

довгострокових біологічних активів - -

Інші витрати - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 271 305 285 985

інвестиційної нерухомості - -

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій - -

Витрати на придбання: - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів 271 305 285 985

Надходження цільового фінансування 28 008 281 235

Інші надходження - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 28 008 281 235

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій - -

довгострокових біологічних активів - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів - -

інвестиційної нерухомості - -

Усього витрат від операційної діяльності 21 649 581 17 988 187

Чистий рух коштів від операційної діяльності 188 290 63 230

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу: - -

інші витрати за необмінними операціями 831 19

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями - 384

Інші витрати 221 318 194 661

кошти трансфертів органам державного управління інших 

рівнів
- -



АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "202200000031365932 ст. 3 з 3

Головний бухгалтер (спеціаліст,                

на якого покладено виконання                              

обов’язків бухгалтерської служби) Анна ПУГАЧ

Керівник (посадова особа) Інеса ПЄСОЦЬКА

* Витрати в натуральній формі 107 840 1 325 913


