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Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського створено  розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 694-р «Про реорганізацію Академії муніципального 

управління» , є правонаступником майна, прав та обов’язків Академії муніципального управління. 

Університет є закладом вищої освіти, у якому здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за 

відповідними освітньо-професійними, освітніми, науковими програмами на першому (бакалаврський), 

другому (магістерський), третьому  (освітньо-науковому і науковому рівнях). Університет є 

неприбутковою установою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної 

казначейської служби, інші рахунки в установах банків, рахунки в іноземній валюті. Університет 

здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту.

Основною метою діяльності Університету є освітня діяльність, яка ґрунтується на засадах вимог 

законодавства у галузі освіти, державних програм, доктрин розвитку освіти в Україні.  Університет 

входить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, який є органом управління майном.

Ос6новними видами економічної діяльності є: 85.42 вища освіта (основний),  85.31  загальна середня 

освіта.
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Станом на 01.07.2022 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 01.07.2022 року в балансі форми 1-

дс : Актив: По коду рядка 1001 залишок основних засобів становить 107446069 грн. Зміни відбулись у зв’язку з

оприбуткуванням ОЗ на суму 59101 грн та вибуттям на суму 10182 грн. По коду рядку 1150 відображена

дебіторська заборгованість у сумі 2187647 грн, яка виникла на кінець звітного періоду за навчання студентів за

контрактом, відображена у формі 7 д у рядку 010 станом на 1 липня 2022 року. По коду рядка 1160 грошові

кошти в казначействі - в сумі залишку коштів на спеціальному рахунку : згідно форми № 4-1 = 1874089 грн. та

форми 4-2 = 10 000грн, також виник залишок коштів у сумі 4,60 грн у зв"язку з несвоєчасним перерахуванням

до бюджету ПДФО з ФСС.Також по рядку 1165 відображена сума валютних залишків у розмірі 6395 $США за

навчання іноземних студентів по курсу НБУ станом на 30.06.2022 року, що в гривневому еквіваленті складає

187088. Загальна сума коштів на рахунках без копійок становить 2071177 грн. ПАСИВ По коду рядка 1400 «

Внесений капітал» : становить 107 446069 грн. По коду рядка 1420 «Фінансовий результат «-» 80394347 грн.

складається : із фінансового результату на початок року без копійок становить «-» -73983522 грн. плюс

дефіцит бюджету за звітний період (по формі 2-дс рядок 2390) в сумі: «-» 6410825 грн; Кредиторська

заборгованість станом на 01.07.2022 складається із заборгованості Фонду соціального страхування з

Тимчасової втрати працездатності в сумі 98769 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 100922 грн, що відображено в «Звіті про заборгованість за бюджетними 
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