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Установа

за ЄДРПОУ

Територія за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма 

господарювання
за КОПФГ

Орган державного управління
за КОДУ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

Код рядка
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АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

трансферти, з них: - -

202300000036655440 ст. 1 з 3

витрати з продажу активів - -

інші витрати за обмінними операціями 106 525 16 450

Витрати за необмінними операціями: - -

витрати на  виконання бюджетних програм 32 737 806 33 484 051

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, 

виконання робіт)
2 367 399 1 508 332

- -

Інші надходження 606 309 677 986

Усього надходжень від операційної діяльності 39 523 856 38 468 785

Витрати за обмінними операціями: - -

надходження до державних цільових фондів - -

інші надходження від необмінних операцій 16 860 -

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями - -

неподаткові надходження - -

трансферти, з них: - -

кошти трансфертів, отримані від органів  державного 

управління
- -

інші надходження від обмінних операцій 57 469 49 301

Надходження від необмінних операцій: - -

податкові надходження - -

бюджетні асигнування 36 037 940 36 301 461

надходження від надання послуг (виконання робіт) 2 805 278 1 440 037

надходження від продажу активів - -

Стаття За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

1 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій: - -

Звіт

про рух грошових коштів

за 2022 рік

Форма №3-дс

Косів UA26100010010026473

Філія (інший відокремлений підрозділ)
610

Міністерство культури та інформаційної політики 

України
19094

Вища освіта 85.42

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової 

звітності»
КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Косівський інститут прикладного та 

декоративного мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв

34857824
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Головний бухгалтер (спеціаліст,                

на якого покладено виконання                              

обов’язків бухгалтерської служби) Оксана ЛУКАНЮК

Керівник (посадова особа) Галина ЮРЧИШИН

* Надходження в натуральній формі 79 230 -

* Витрати в натуральній формі 79 230 -

Залишок коштів перерахований - -

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - -

Залишок коштів на кінець року 674 930 286 107

Чистий рух коштів за звітний період 388 823 -35 444

Залишок коштів на початок року 286 107 321 551

Залишок коштів отриманий - -

Коригування - -

Усього витрат від фінансової діяльності - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - -

погашення позик - -

сплату відсотків - -

Інші витрати - -

Усього надходжень від фінансової діяльності - -

Витрати на: - -

надання кредитів - -

отримання позик - -

отримання відсотків (роялті) - -

Інші надходження - -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: - -

повернення кредитів - -

довгострокових біологічних активів - -

Інші витрати - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 285 673 376 822

інвестиційної нерухомості - -

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій - -

Витрати на придбання: - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів 285 673 376 822

Надходження цільового фінансування 285 673 376 822

Інші надходження - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 285 673 376 822

нематеріальних активів - -

незавершених капітальних інвестицій - -

довгострокових біологічних активів - -

фінансових інвестицій - -

основних засобів - -

інвестиційної нерухомості - -

Усього витрат від операційної діяльності 39 135 033 38 504 229

Чистий рух коштів від операційної діяльності 388 823 -35 444

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу: - -

інші витрати за необмінними операціями 3 316 994 2 817 410

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями - -

Інші витрати 606 309 677 986

кошти трансфертів органам державного управління інших 

рівнів
- -
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