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Установа

Територiя

фгмiзачiйньправова форма
господарюваннJI

фган лержавного управлiння
Вltд економiчноi дiял ыtостi

Одиниця вимiру: грн
Перiоличнiсть: рiчна

Комуналlуа органiзачiя (установа] закл;ц)
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нау5и Укр,liни 
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OcBiTa у сферi кульryри

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСIlИЙ
юнАLlькоТ творчос1,I

Донецька

llitlil (piK, лliсrць. чllсJо)

гlАлАЦ ll1,11'яllоТ гl\
за €ДРГlОУ

Долаrок З

до IIацiонщыIого полоlкеtlttя (cTatt:tapry) бухшторського
облiку в державному ceкTopi l0 I "llодsнЕs фiнлнсовоi
звiгrtосr,ьl

за КАТоТТГ

за КоПФГ

заКО[У
за КВЕД

Звiт
про рух rрошових коштiв

за 2021 piK

коди
z022 0l 01

257 l 0990

t_Jд l "t00000000009 1 97 )

430

1 l085

85.52

<lrорпlа J\!3-дс

Стirття Itод рялriа l}а звiтllпii lIcpio,,1
Зit аttалогiчttltli перiод

lI0Ilере/lltього poliy

1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi orreparliйlroi дiяLlьlltlстi
Надходження вiд обмirлних операчiй:

бюджетнi асигнува}iIlя 3000 18l039з8 1 4750488

надходження вiд надання послуг (виконання робiт) з005

надходження вiд продажу активiв з0 l0
iншi надходження вi,ц обмiнних операrtiй 30l 5

Надходження вiд необплitlltих операцiй:

податковi надходжеliIirI 3020

l.tеподатковi надхоl\)I(ен Ilя з025

трансферти, з них: з 030

303 l

надходження до державI{их цiльових фонлiв 3040

iншi надходlкення вiл нсобмiнлlих операuit:i 3045 б0600

Надходження грошовrlх коштiв за внуцiшнiми оперплiями ]050

Iншi надход;кення з 09о 203 1 33 1 1 2887

з095 l 830707 l 1492з9,75

Витрати за обмiнними операцiяtми:

витрати на виконаIIIlrt бюджетних програм 3 100 1 7984745 |462,7 |93

витати на виготовлення пролукlrii (налшrня послуг,
виконаннrI робiт)

з l l0

витрати з продажу aK,l,tlBiB зl l5

iгlшi витрати за обмitlrtл.tлли операцiями 3 120 l 2905 8 |23295

Вrtтрати за lleoбпtitrHt.tltl,t операцiяьttt :

трансферти, з них: з l25

кошти трансфер,гi в органам деря(авного управл i t t t tя i н ших
piBHiB

3126
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iншi витрати за необплiнними операцiями з l]0 6()00 60600
Витрати грошових коurтiв за внутрiшнirrли операtliяпtlt 3 l35
Ittmi витрати з l80 203 l 33 l l 2887

:в з l90 l8з22936 1 492з91 5

з 195 _ l 5865

II. Рух KoIuTiB у результаl,i iHBecTltцil"lItoi /{iя.llbtloc.t.i
Надходження вiл продах<у:

фiнансових iнвестицiil з 200

основних засобiв 3 205

lнвестицiйноi HepyxoMocTi 32I0
HeMaTeplаJIbHI,Ix aKTI litIB з2|5
незавершених капiгiчtьних iнвестицiй з220

довгострокових бiо.ltогiчt,tих активiв з225
Надходження цiльовоt,о r|;iнансуванrrя 32з 0 4892 l l 932005
Iншi надходжеllня 32з5

вlл з2,10 4tt92l l 9з200.5
Витрати на придбалlrrя :

фiнансових iнвести rli й з245
основних засобiв 3 250 4tj92l l 932005
tнвестицiйноТ ttepyxtlпloc ti з255
нематерiаJIьних aKTlIBiB з260
незавершених rtапiL,алыIих iнвсотлrцiй з265

довгострокових бiоlrоr i.tttих активiв з210
Iншi витрати 3285

в Rч{ lIIвестицlltlIоl дll

3290 4892 l l 932005

з2 95

lII. Рух коштiв у цщlll,зIДrз!:r"ri лir1.1t ьtlос,гi
Надходження вiд:

повернення кредиr,iв з300
отиi\tанllя позик 3 305
отримання вiдсоткiв (роялтi) зз l0

Iншi нztдходження 3340
Усього надходжеt tb в iд (l i нансовоi дi ял ьгtостi зз45
Витрати на:

надання крелитiв зз 50

погашення позик зj55
сплаry вiдсоткiв з360

Iншi витрати зз80
Кориryвання 33 85

l 3390
iB rli;1 r|lilrrlllcoBoi /(iя,,lьlI 3395
Il] зrl зl]1,IlIltll lIeploll 3400 -l58б5

Залишок коштiв на початок року 3405 82824 82824
Залllшок коштiв отри b,tatt tt й з4l0 82824
Залишок коштiв перерахований , 

34l5 82824
Вплив змiни вмIотних KypciB на заJIиlllок кошtтiв з420
Залишок коштiв на кirIець року 3,125 6(>959 82824

Наdхоdэtення в наtltl,ралt нiй фор.lti 60600

Усього
tlIlcTпii рyх коштiв l]iл дlrlлыlостt

LIllcтtt й

ll



* Вumраmч в ttaпtylltt-,tbttiй Qlo1l,l,Li

Керiвник (посадова особа)

/
Головниri бухгалтер (с r tеrtiалiст,
lla якого покладсIlо BI,1 li()l IaIlHrl

обов'язкiв бухгttrt,герсt,ritll слуrкб1.1)

60600
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