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Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована 

установа

Середня чисельність 

працівників

1 2 3

Періодичність: квартальна 

(проміжна)

Станом на 01.04.2022 року форма № 1 - дс « Баланс» фінансової звітності гр.3 по активу і пасиву 

містить дані, що перенесені з форми № 1 « Баланс» гр.4 на 01.01.2022 року. Станом на 01.04.2022 року 

в балансі форми 1- дс : Актив: По коду рядка 1001 залишок основних засобів становить 107397150,00 

грн.( не змінилось) Амортизація ОЗ  за 1 квартал 2022 року не нараховується, тому що відповідно до 

облікової політики установи амортизація нараховується один раз на рік в кінці поточного року. По 

коду рядку 1150 відображена дебіторська заборгованість у сумі 1922103 грн, яка виникла на кінець 

звітного кварталу  за навчання студентів за контрактом . По коду рядка 1160 грошові кошти в 

казначействі - в сумі залишку коштів на спеціальному рахунку : згідно форми № 4-1 = 5199265 грн. та 

форми 4-2 = 10 000,00 грн, також на реєстраційному рахунку знаходиться залишок по соціальним 

стипендіям у розмірі 1180,00 грн.. Також по рядку 1165 відображена сума валютних залишків у 

розмірі 3000 $США за навчання іноземних студентів перевдена по курсу НБУ станом на 31.03.2022 

року. Загальна сума коштів на рахунках без копійок становить 5298210,00 грн. ПАСИВ По коду рядка 

1400 « Внесений капітал» : становить 107 397 150,00 грн. По коду рядка 1420 «Фінансовий результат «-

» 76857510,00 грн. складається : із фінансового результату на початок року без копійок становить «-» -

73983522,00 грн. плюс дефіцит бюджету за звітний період (по формі 2-дс рядок 2390) в сумі: «-» 

2873988,00 грн;																				

Кредиторська заборгованість станом на 1.04.2022  складається із заборгованості Фонду соціального 

страхування з Тимчасової втрати працездатності в сумі 196971, 00 грн, 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  кредиторської заборгованості за витратами 

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

від додаткової (господарської) діяльності у сумі 76350 грн, що відображено в «Звіті про 

заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7 д), дебіторська заборгованість у формі 7д 

станом на 01.04.22 відображена сума заборгованості за навчання студентів.
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