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Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована 

установа

Середня чисельність 

працівників
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Періодичність: річна

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського юридична адреса: 01010, м. Київ, 

проспект Перемоги, 10. Фактичне місце знаходження : 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33. 

Установа є державною організацією. Університет здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації фахівців за денною, вечірньою, заочною (дистанційною) формами навчання.

Установа підпорядкована Міністерству освіти і 

науки України.
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Станом на 01.01.2021 року форма № 1 - дс « Баланс» фінансової звітності гр.3 по активу і пасиву містить дані,

що перенесені з форми № 1 « Баланс» гр.4 на кінець 2020 року. Станом на 01.01.2022 року в балансі форми 1-

дс : Актив: По коду рядка 1001 залишок основних засобів становить 107397150,00 грн. (збільшився на суму

2100576,00 грн.в зв’язку з придбанням основних засобів в сумі 2103315,00 грн., та зменшився на суму 2739,00

грн. за рахунок списання) - По коду рядка 1160 грошові кошти в казначействі - в сумі залишку коштів на

спеціальному рахунку : згідно форми № 4-1 = 7 999713,73 грн. та форми 4- 2 = 10 000,00 грн. Загальна сума

коштів на рахунках без копійок становить 8 009714,00 грн. ПАСИВ По коду рядка 1400 « Внесений капітал» :

становить 107 397 150,00 грн., (збільшився на суму 1 909349,00 грн., в зв’язку придбанням основних засобів

2103315,00 грн., та зменшився на суму 2 739,00 грн. вибуття основних засобів) По коду рядка 1420

«Фінансовий результат»- «-» 73 983522,00 грн. складається : із фінансового результату на початок року без

копійок становить «-»68 187 427,00 грн. плюс профіцит за звітний період (по формі 2-дс рядок 2390) в сумі: «-»

5 796095,00 грн; збільшено на списання основних засобів.

В установі на звітну дату 01.01.2022року є дебіторська заборгованість в суму 2 081716,00грн. яка складається

із заборгованості Фонду соціального страхування з Тимчасової втрати працездатності в сумі 73 479,45грн, що

відображено в «Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються

у форму №7 д, №7м, «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» та дебіторської заборгованості за

доходами звітного року, за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

і від додаткової (господарської) діяльності у сумі 2008237,11грн, що відображено в «Звіті про заборгованість

за бюджетними коштами» (форма № 7 д)
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