
 

 

 

  
КОДИ 

    01 

  

  

  

  

  

 

 

  Дата (рік, місяць, число) 

Установа ___________________________ за ЄДРПОУ 

Територія ___________________________ за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма 

господарювання 

  

___________________________ 

  

за КОПФГ 

Орган державного управління ___________________________ за КОДУ 

Вид економічної діяльності ___________________________ за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.     

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

за 20__ рік  

Форма N 3-дс 

Стаття Код 

рядка 

За 

звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від операційної діяльності, всього 010     

   у тому числі за: 

      обмінними операціями: 

020     

           бюджетні асигнування 021     

           доходи від надання послуг 022     

           інші надходження від обмінних операцій 023     

      необмінними операціями: 030     

           податкові надходження 031     

           неподаткові надходження 032     

           трансферти 033     

           надходження до державних цільових фондів 034     

           інші надходження від необмінних операцій 035     

Витрати на операційну діяльність, всього 040     

   у тому числі: 

      витрати за обмінними операціями: 

050     

           витрати на оплату праці 051     

           відрахування на соціальні заходи 052     

           оплата товарів, робіт, послуг 053     

Додаток 3 

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному 

секторі 101 "Подання фінансової звітності" 



           інші витрати за обмінними операціями 054     

      витрати за необмінними операціями: 060     

           трансферти 061     

           інші витрати за необмінними операціями 062     

Чистий рух коштів від операційної діяльності 070     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від інвестиційної діяльності за обмінними операціями, всього 080     

   у тому числі від продажу: 090     

           фінансових інвестицій 091     

           основних засобів 092     

           нематеріальних активів 093     

Інші надходження 100     

Витрати на інвестиційну діяльність за обмінними операціями, всього 110     

   у тому числі в результаті придбання: 120     

           фінансових інвестицій 121     

           основних засобів 122     

           нематеріальних активів 123     

Інші витрати 130     

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 140     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, всього 150     

   у тому числі від: 160     

           повернення кредитів 161     

           отримання позик 162     

           отримання відсотків (роялті) 163     

Інші надходження 170     

Витрати на фінансову діяльність за обмінними операціями, всього 180     

   у тому числі: 190     

           надання кредитів 191     

           погашення позик 192     

           сплата відсотків 193     

Інші витрати 200     

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 210     

Чистий рух коштів за звітний період 220     

Залишок коштів на початок року 230     

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 240     

Залишок коштів на кінець року 250     

 

 

Керівник   

Головний бухгалтер 

(бухгалтер) 

  


