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Установа/бюджет

ДНЗ"Регіональний центр професійної освіти 

будівельних технологій Харківської області" за ЄДРПОУ

Територія 61121 м.Харків, вул.В.Зубенка,39 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Орган державного управління Державна власність за КОДУ

Вид економічної діяльності Професійно-технічна освіта за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Періодичність:  річна
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2017 рік

Форма № 3-дс

1 3 4

Стаття
За звітний 

період

   надходження від надання послуг (виконання робіт) 884 089 -

   надходження від продажу активів 6 906 -

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

   бюджетні асигнування 16 284 109 -

   податкові надходження - -

   неподаткові надходження - -

   інші надходження від обмінних операцій 94 227 -

Надходження від необмінних операцій:

   надходження до державних цільових фондів - -

   інші надходження від необмінних операцій 14 785 -

   трансферти, з них: - -

            кошти трансфертів, отримані від органів державного управління - -

Витрати за обмінними операціями:

   витрати на  виконання бюджетних програм 14 419 773 -

Інші надходження 85 822 -

Усього надходженнь від операційної діяльності 17 369 938 -

   інші витрати за обмінними операціями 14 353 -

Витрати за необмінними операціями:

   витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 866 965 -

   витрати з продажу активів - -

   інші витрати за необмінними операціями 1 882 958 -

Інші витрати 85 822 -

   трансферти, з них: - -

    кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів - -

Усього витрат від операційної діяльності 17 269 871 -

Чистий рух коштів від операційної діяльності 100 067 -

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової 

звітності»
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*
 Надходження в натуральній формі

* Витрати в натуральній формі

Керівник (посадова особа)
(підпис)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на 

якого покладено виконання обов’язків 

бухгалтерської служби)
(підпис)

   фінансових інвестицій - -

   нематеріальних активів - -

   незавершених капітальних інвестицій - -

   основних засобів - -

   інвестиційної нерухомості - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 48 440 -

Витрати на придбання:

   довгострокових біологічних активів - -

Інші надходження - -

48 440 -Надходження цільового фінансування

   інвестиційної нерухомості - -

   нематеріальних активів - -

   фінансових інвестицій - -

   основних засобів 48 440 -

Інші витрати - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 48 440 -

   незавершених капітальних інвестицій - -

   довгострокових біологічних активів - -

   повернення кредитів - -

   отримання позик - -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Усього надходжень від фінансової діяльності - -

Витрати на:

   отримання відсотків (роялті) - -

Інші надходження - -

   сплату відсотків - -

Інші витрати - -

   надання кредитів - -

   погашення позик - -

- -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів за звітний період 100 067 -

Коригування - -

Усього витрат від фінансової діяльності - -

(ініціали та прізвище)

Г.Д.Амірбеков

(ініціали та прізвище)

А.Є.Мартинова

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

Залишок коштів на кінець року 298 165 -

Залишок коштів перерахований - -

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -

Залишок коштів на початок року 198 098 -

Залишок коштів отриманий


