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Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від обмінних операцій: - -

бюджетні асигнування 3000 67039488 65252399

надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 28903664 26670239
надходження від продажу активів ЗОЮ 1736 7824
інші надходження від обмінних операцій 3015 20888 32825

Надходження від необмінних операцій: - -
податкові надходження 3020 - -
неподаткові надходження 3025 - -
трансферти, з них: 3030 - -

кошти трансфертів, отримані від органів державного 
управління

3031 - -

надходження до державних цільових фондів 3040 - -
інші надходження від необмінних операцій 3045 682565 723371

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 - 4599
Інші надходження 3090 4715483 4583889
Усього надходжень від операційної діяльності 3095 101363824 97270547
Витрати за обмінними операціями: - -

витрати на виконання бюджетних програм 3100 67039488 50977930
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт) 3110 31009561 35017353

-
витрати з продажу активів 3115 -
інші витрати за обмінними операціями 3120 409999

Витрати за необмінними операціями: -
трансферти, з них: 3125 -



Надходження в натуральній формі

кошти трансфертів органам державного управління інших 
рівнів

3126 - -

інші витрати за необмінними операціями 3130 569990 14288765
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 4537 -
Інші витрати 3180 4716575 4728959
Усього витрат від операційної діяльності 3190 103335614 105423006
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1971790 -8152459

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від продажу:

фінансових інвестицій 3200
основних засобів 3205
інвестиційної нерухомості 3210
нематеріальних активів 3215
незавершених капітальних інвестицій 3220
довгострокових біологічних активів 3225

Надходження цільового фінансування 3230 1565530 1476471
Інші надходження 3235 - -
Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 1565530 1476471
Витрати на придбання: - -

фінансових інвестицій 3245 - -
основних засобів 3250 1565530 -
інвестиційної нерухомості 3255 - -
нематеріальних активів 3260 - -
незавершених капітальних інвестицій 3265 - 1476471
довгострокових біологічних активів 3270 - -

Інші витрати 3285 - -
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 1565530 1476471
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

повернення кредитів 3300
отримання позик 3305
отримання відсотків (роялті) 3310

Інші надходження 3340
Усього надходжень від фінансової діяльності 3345
Витрати на:

надання кредитів 3350
погашення позик 3355
сплату відсотків 3360

Інші витрати 3380
Коригування 3385
Усього вит рат від фінансової діяльност і 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1976327 -8147860
Залишок коштів на початок року 3405 21463592 29709359
Залишок коштів отриманий 3410 - 49790
Залишок коштів перерахований 3415 81544 148608
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - 911
Залишок коштів на кінець року 3425 19405721 21463592

151809



Витрати в натуральній формі 151809

Керівник (посадова особа) Будак ВД

Головний бухгалтер (спеціаліст, 
на якого покладено виконання 
обов’язків бухгалтерської служби) Тогоєва ГМ


