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АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

«Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 01

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області
за ЄДРПОУ 39820689

Олександрівський за КОАТУУ 2310136300

Орган державної влади
за КОПФГ 410

Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру
за КОДУ 28604

Державне управління загального характеру за КВЕД 84.11

Звіт

 про рух грошових коштів

за 2020 рік

Форма №3-дс

Стаття За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

1 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій: - -

бюджетні асигнування 51 251 954 52 130 278

надходження від надання послуг (виконання робіт) - -

надходження від продажу активів - 2 737

інші надходження від обмінних операцій - -

Надходження від необмінних операцій: - -

податкові надходження - -

неподаткові надходження - -

трансферти, з них: - -

кошти трансфертів, отримані від органів  державного 

управління
- -

надходження до державних цільових фондів - -

інші надходження від необмінних операцій 294 554 -

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 151 660 100 089

Інші надходження 943 048 834 198

Усього надходжень від операційної діяльності 52 489 556 52 967 213

Витрати за обмінними операціями: - -

витрати на  виконання бюджетних програм 50 947 783 51 371 986

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт)
- -

- -

витрати з продажу активів - -

інші витрати за обмінними операціями 65 058 187 404

Витрати за необмінними операціями: - -

трансферти, з них: - -
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кошти трансфертів органам державного управління інших 

рівнів
- -

інші витрати за необмінними операціями 533 667 573 625

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 134 993 104 277

Інші витрати 943 048 834 198

Усього витрат від операційної діяльності 52 489 556 52 967 213

Чистий рух коштів від операційної діяльності - -

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу: - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів - -

інвестиційної нерухомості - -

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій - -

довгострокових біологічних активів - -

Надходження цільового фінансування 188 425 113 802

Інші надходження - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 188 425 113 802

Витрати на придбання: - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів 3 600 13 838

інвестиційної нерухомості - -

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій 184 825 99 964

довгострокових біологічних активів - -

Інші витрати - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 188 425 113 802

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: - -

повернення кредитів - -

отримання позик - -

отримання відсотків (роялті) - -

Інші надходження - -

Усього надходжень від фінансової діяльності - -

Витрати на: - -

надання кредитів - -

погашення позик - -

сплату відсотків - -

Інші витрати - -

Коригування - -

Усього витрат від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів за звітний період 16 667 -4 188

Залишок коштів на початок року 61 195 -

Залишок коштів отриманий - 65 383

Залишок коштів перерахований - -

* Витрати в натуральній формі 294 554 -

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -

Залишок коштів на кінець року 77 862 61 195

* Надходження в натуральній формі 294 554 -

Керівник (посадова особа) Оксана КОРОТЧУК

Головний бухгалтер (спеціаліст,                

на якого покладено виконання                              

обов’язків бухгалтерської служби) Тетяна МАМАЇВСЬКА
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