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КОДИ

Установа Західноукраїнський національний університет за ЄДРПОУ 33680120

Територія Тернопіль за КОАТУУ 6110100000

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  220 - Міністерство освіти

і науки України

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Підготовка кадрів з вищої освіти Міністерство освіти і науки України 1297
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        Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом ІУ рівня акредитації,виконує діяльність

спрямовану на здобуття вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів в економічних,гуманітарних,технічних

та інших напрямках науки,техніки ; виконує фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинену

інфраструктуру навчальних, наукових,науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового та

матеріально-технічного забезпечення. Університет виконує свою діяльність відповідно до чинного законодавства

України. Навчальна база Тернопільського національного економічного університету складається з 7 факультетів, 6

інститутів , 3 навчально-консультаційних центрів,Єреванської філії, всіх форм навчання та підготовчого

відділення, магістратури,аспірантури,навчально-дослідного виробничого господарства "НАУКА", 3 коледжі. В

Університеті функціонує 54 кафедри,в т.ч. випускаючі-40. Середня чисельність працівників становить -1297

чоловік. Науково-дослідна робота здійснюється на підставі заключених договорів з промисловим підприємствами

і організаціями -1516тис. грн. та фінансування із загального фонду на суму2874,1 тис.грн. За звітний період

проводились перевірки збереження і списання матеріальних цінностей в гуртожитках, навчальних корпусах та

інших підрозділах університету. Матеріальні цінності в університеті закріплені за матеріально-відповідальними

особами ( в т.ч. включаючи філії та госпрозрахункові структурні підрозділи). Протягом звітного періоду відкрито

асигнувань -164789339,0грн. Касові видатки - 164649161 грн Залишок невикористаних відкритих асигнувань -

152778,0грн. Фінансування загального фонду по КПКВ 2201160,відповідно до затвердженого кошторису 2020рік,

профінансовано повністю, КПКВ 2201040 профінансовано повністю, по КПКВ 2201190 профінансовано

повністю. Форма обліку, яка застосовується в університеті меморіально-ордерна. Відставань в обліку немає. Дані

синтетичного обліку співпадають з даними аналітичного обліку. Облік повністю механізований.

Використовуються задачі UA-Бюджет, 1С-Бухгалтерія "Бюджетний облік",а також податкова та бухгалтерська

звітність в програмі "М,Е,Дос" - електронний документ. Дебіторська заборгованість за коштами загального фонду

відсутня. Дебіторська заборгованість за коштами спеціального фонду станом на 01,01,2021року становить--4161,5

тис..грн. Характеристика дебіторської заборгованості пояснюється наступним: 228,8 тис.грн. за проживання в

гуртожитку в поточному періоді; 2942,6 тис.грн. поточна заборгованість студентів за навчання; 267,1 тис.грн.

заборгованість по сплаті кредитів за навчання; 19,1 тис.грн. заборгованість за оренду приміщень,23,0тис.грн

періодика. Просрочена дебіторська заборгованість : за оренду приміщень-18,6тис,грн; за комунальні платежі

орендованих приміщень -0,5тис,грн, Кредиторська заборгованість за коштами спеціального фонду

становить39317,8тис.грн. 23,0 тис.грн. попередня оплата за періодичні видання, 31178,8.грн. попередня оплата за

навчання студентів, 6546,4 тис.грн .попередня оплата за проживання студентів в гуртожитках , 34,9 тис.грн. аванс

на виконання НДР, 76,8 тис.грн поточна заборгованість по ПДВ. За 2020 рік з реєстраційного рахунку повернено

за навчання, ті кошти ,що були отримані в попередніх періодах тобто,які надійшли в 2019році в сумі . 3656,5 як

перераховано залишок. та на 2201420 та в сумі 3307,4тис.грн.і відображено як отриманий залишок

2201160.Фінансовий  результат в сумі 1746750грн отриманий від списання основних засобів -1708074грн та

відшкодування судових витрат минулих років в сумі -38676грн.

Керівник Андрій КРИСОВАТИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Ганна ГУГУЛ
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