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ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧ НИ И LlEHTP
психологIчLlоi сJlикБи систЕми освIти"

за слрIlоу

за коАтуу

за копФг

за коду
за квЕд

Установа

Територiя

Орган iзачiйно-правова форма
господарювання

Орган :ержавного управлiння
Вид екtrномiчноi дiяlrьностi

Одиниця вимiру: грн
Перiоличнiсть: рiчна

Комуначьна органiзачiя (установа, заклад)

Слов'Янськ

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни

Iншi вили ocBiTlr, H.B.i.y.

Звiт
про рух грошових коштiв

за 2020 piK
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C-r,ar"r,rI Ko;r рядка За звiтlllIй lrерiол
За аrtа.ll<lгi.rttиii lrерiол

пolIepe]lHbol,() pot{\,

l 2, 3 4

I. Рчх кошr,iв y резyJl ь,га,гi оlIерацiй rloi лiял bHoc,l-i

надхолження вiд обмiнних операчiй:

бtод;кетнi асигнування 3000 l 7077б5 l]9l0Ji

надходження вiд надання послуг (виконання робiт) 3005

налходження вiд lIродажу активiв ]0l0

iншi надходження вiд обмiнних операцiй 30l 5

1-1адходжеttня вiд необмitlних операчiй :

полатковi IlадходжеIlня 3020

неполатковi налхолження ]02_5

l

нiцходження до державних цiльових фондiв ]040

iншi надходження вiд необмiнних операчiй з045 6 i00

Надходження грошових коштiв за внутрiшнiми операцiями 3050

IHtli надхолжсння 3090 8з 827

усього }lадходжень вiд операчiйноi дiяльностi з095 1,791692 l39l037

Витра,t и за обмiнними t,псрацiями:

витрати tla виконанIIя бюлжетних проIрам з l00 l704l8l ]j78(l55

tsитрати на виготовлеl]ня пролукчii (надання послуг,

виконання робiт)
зll0

в}l-грати з прола)ку aKTltBlB зl l5
l ziB:

iншi витрати за обмiнниtли операuiями 3 l20 358,t

Витртги за необпtilttlими огtерацiяпли :

з IIих з I25 ,L-

.ffil.fr
Ёт#ffi

430

l l085

85.59



кошти трансфертiв органам державного управлiння iнших
piBHiB

3 l26

iншi витрати за необмiнними операuiями з l30 б l00

Витрати грошових коштiв за внуr,рiшнiми операцiями з l35

Iншi витраr-и з l80 83 827

Усього витрат вiд опсрацiйноi дiялыlостi з l90 |,79,7692 lз9l0з7

Чистий рух ltоштiв вц операцiйIIоi дiяльIrостi 3195

I. Рух KoruTiB у результатi irrвестицiйltоi дiялыtостi
Налхtlдження вiд продажу:

rl,ittltttc,,ltttl iIttl.,c t ttttiii

,l,,l 1,1Bt t rl х llll:llбi lt

3200

.] 205

iнвестицiйноi HepyxoMocTi 32l0

нематерiальних активiв ]2 l5

незавершених капiтальних iнвестицiй 3220

ловгостокових бiологiчних активiв з225

Надходженllя цiльового фiнансування 3230 l0l790 tt0з |с)

Iншi з2з5

Усього надход)t(еllь вiд iнвес,гиltiйllоi дiяльностi 3240 l() l 790 lJ0] l0

Витрати на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3245

основних засобiв 3250 l0l790 ltO] l0

iнвестицiйноi HepyxoMocTi з255

нематерiаrьних активiв з260

незаl]ершених капiтальних iнвестицiй з265

довгострокових бiологiчних ак,гивlв з2,70

lншi виrрати _]285

]0l 79() ý().l ]()Ycbtlt,o витра,[ Biil ittвестицiйrlоi лiялыlос,гi 3290

Чисr,и й рух кош,гiв Bii{ irrBecTиlliйlloi дiя"llьностi 3295

llI. Рух кош,гil} у peзyJlb,l,aTi фitIаllсовоi дiя;Iьltос,гi

надходження вiд:

повернення кредитlв 3300

отримання позик з305

отрrlмання вiдсоткiв (роялтi) ]з l0

Iншi зз40

Усього налходжень вiд фiнансовоi дiяльностi 3 345

Ви,траr,и на:

налання креllи,гlв 33 50

1,Iогашення позик 335 5

сплату вiдсоткiв зз60

Iншi витрати 33 80

Кориryвання _]з 85

Усього Rитрат вiл фiнансовоТ lliя.ltbHocTi зз90

Чисr,ий pvx коtштiв вiл фiнансовоТдiяльностi зз95

Чистий pvx коlптiв за звiтний перiод 3400

Залишок коштiв на початок року 3405

Залишок коштiв отриманий 34l0

Залиtttок коштiв перерахований 34l5

Вплив змiнtл вмютнl,,х KypciB на залишок коштiв 3420

Змиulrrк коrштiв на KiHetlb року 3425
* Н а l х о i).ltce l t t t я в l l а lll || |) а.п bl t i й Qtо p-lt i 6 l00



* litttlt7ltttlttt в ttul],1.\,|)ll ll1]li!'t tfпllltti

Керiвrrик (посадова особа)

Го. tt,BHItй б1 xr аr,r.,р (сttсцiаr_лiст.

на якого покjtitлено виконан}Iя
обов' язкi в бух га-rтерськоТ слу;кбп) 'ф4

Напlаля ЛУГIНЕЦЬ

оксана ТРоХИМЕLIЬ

6 ](х)


