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І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:
бюджетні асигнування 3000 369 281 246 -
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 131 872 775 -
Надхлдження від продажу активів 3010 103 412 -
інші надходження від обмінних операцій 3015 2 607 281 -

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 547 052 -
Інші надходження 3090 9 604 389 -

Усього надходжень від операційної діяльності 3095 514 016 155 -
Витрати за обмінними операціями:

витрати на виконання бюджетних програм 3100 369 286 970 -
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання
робіт) 3110 127 772 079 -

витрати з продажу активів 3115 - -
інші витрати за обмінними операціями 3120 2 710 324 -

Витрати за необмінними операціями:
трансферти, з них: 3125 - -
кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів 3126 - -
інші витрати за необмінними операціями 3130 813 080 -
Інші витрати 3180 9 603 369 -

Усього витрат від операційної діяльності 3190 510 185 822 -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 830 333 -

ІІ. 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 7 333 345 -
Інші надходження 3235 - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 7 333 345 -
Витрати на придбання:

фінансових інвестицій 3245 - -
основних засобів 3250 7 303 175 -

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності"



інвестиційної нерухомості 3255 - -
нематеріальних активів 3260 - -
незавершених капітальних інвестицій 3265 - -
довгострокових біологічних активів 3270 - -
Інші витрати 3285 - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 7 303 175 -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 30 170 -

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

повернення кредитів 3300 - -
отримання позик 3305 - -
отримання відсотків (роялті) 3310 748 000 -
Інші надходження 3340 - -

Усього надходжень від фінансової діяльності: 3345 748 000 -
Витрати на:

надання кредитів 3350 - -
погашення позик 3355 - -
сплата відсотків 3360 - -
Інші витрати 3380 592 561 -
Коригування 3385 - -

Усього витрат від фінансової діяльності 3390 592 561 -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 155 439 -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 4 015 942 -
Залишок коштів на початок року 3405 16 785 235 -
Залишок коштів отриманий 3410 3 500 -
Залишок коштів перерахований 3415 108 188 -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - -
Залишок коштів на кінець року 3425 20 696 489 -
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*Надходження в натуральній формі 5 253 795 -
*Витрати в натуральній формі 5 253 888 -
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