
Установа
Територія
Організаційно-правова форма 
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: грн 
Періодичність: річна

Додаток З
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової 
звітності»

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2023 01 01

Комунальний заклад освіти "Спеціальна школа № 
12" Дніпропетровської обласної ради" за ЄДРПОУ 20199239

Амур-Нижньодніпровський заКАТОТТГ UA1202Q010010114149

Комунальна організація (установа, заклад) заКОПФГ 430

Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085
Загальна середня освіта заКВЕД 85.31

Звіт 
про рух грошових коштів 

за 2022 рік

Форма №3-дс

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

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

бюджетні асигнування 3000 25495558 26903954
надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 - -
надходження від продажу активів ЗОЮ 467 8816
інші надходження від обмінних операцій 3015 - -

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 165610 67025

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 - -
Інші надходження 3090 102687 297087
Усього надходжень від операційної діяльності 3095 25764322 27276882
Витрати за обмінними операціями: - -

витрати на виконання бюджетних програм 3100 25495412 26903954
витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт) 3110 22409 8816

- -
витрати з продажу активів 3115 - -
інші витрати за обмінними операціями 3120 146 -

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

кошти трансфертів органам державного управління інших 
рівнів 3126 - -



143668

інші витрати за необмінними операціями 3130 - -
Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 - -
Інші витрати 3180 102687 297087
Усього витрат від операційної діяльності 3190

3195
25620654 27209857

Чистий рух коштів від операційної діяльності 143668 67025
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 17488 362451
Інші надходження 3235 - -
Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 17488 362451
Витрати на придбання: - -

фінансових інвестицій 3245 - -
основних засобів 3250 161156 429476
інвестиційної нерухомості 3255 - -
нематеріальних активів 3260 - -
незавершених капітальних інвестицій 3265 - -
довгострокових біологічних активів 3270 - -

Інші витрати 3285 - -
Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 161156 429476
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -143668 -67025

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 витрат від фінансової діяльності 3390 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух коштів за звітний період 3400 - -
Залишок коштів на початок року 3405 - -
Залишок коштів отриманий 3410 - -
Залишок коштів перерахований 3415 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - -
Залишок коштів на кінець року 3425 - -

67025* Надходження в натуральній формі

BBS



143668 67025* Витрати в натуральній формі

Віра КУПРАС

Валентина БУК



Повідомлення про прийняття звітної форми

Назва територіального органу 
Казначейства:

УДКСУ в Амур-Нижньодніпров.р.м.Дніпра

Установа: Комунальний заклад освіти "Спеціальна школа № 12" 
Дніпропетровської обласної ради"

Код за ЄДРПОУ: 20199239
Назва звіту: Звітпро рух грошових коштів
Звітна дата: за 2022 рік
Вид звітної форми: Фінансова звітність
Періодичність: річна
Бюджет: Місцевий бюджет
Фонд
Код бюджету:
КПК (КТПКВКМБ/ТКВКБМС):

Назва статусу Дата Користувач Коментар

Внесення даних 03.01.2023 12:01:51 Купрас ВВ
Передано на підпис 09.01.2023 13:25:52 БукВП
Підпис Головного бухгалтера 09.01.2023 13:28:36 Бук ВП
Підпис керівника 09.01.2023 13:32:41 Купрас ВВ
Відправлено звітність в ДКУ 09.01.2023 13:42:03 БукВП
Підпис казначея 12.01.2023 15:55:11 Лахно ІО

Відправник: Лахно ІО
Отримувач: Зозуля НВ,Дрожжина НВ,Бук ВП,Купрас ВВ,Камінська 

ДГ,Близнюк ЛГ,Полторацький ОВ
Час відправлення повідомлення: 12.01.2023 15:55:11



ПРОТОКОЛ
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

за 2022 рік

Назва установи : Комунальний заклад освіти ’’Спеціальна школа № 12’’ Дніпропетровської обласної ради”
ЄДРПОУ : 20199239 Місцевий бюджет
Код УДКСУ : 0481 УДКСУ в Амур-Нижньодніпров.р.м.Дніпра
Період звітності : річна
Код території : 04000000 - Обласний бюджет Дніпропетровської області (04100000000)

Розпорядник вищого рівня: 25927519-ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Помилок не виявлено
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