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КОДИ

Установа

Інститут сільського господарства Карпатського

регіону Національної академії аграрних наук України
за ЄДРПОУ 00496952

Територія Оброшине за КОАТУУ 4623684901

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  659 - Національна

академія аграрних наук України

Періодичність: квартальна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН знаходиться у Львівській обл.

Пустомитівського р-ну с.Оброшине. Директор ІСГ- Седіло Григорій Михайлович (2-396-265), головний

бухгалтер- Козачок Марія Йосипівна (2-396-394).Основні напрямки і види діяльності інституту є:

розробка грунтозахисних систем землеробства та відтворення грунтів, створення високопродуктивних

видів нових порід, груп, типів та виведення нових ліній с/г тварин і птиці з використанням передових

методів і селекції, наукове забезпечення розвитку АПВ Львівської обл. та інше.

Інститут підпорядковується Національній академії

аграрних наук України.

Облікова кількість штатних

працівників в інституті - 178

чоловік: з них 10 докторів

наук, 51 кандидат наук,39

науковців без наукового

ступеня.

        Заборгованості по заробітній платі немає. По стр. балансу 1140 заборгованість по листках непрацездатності -

960,40 грн., по стр.1150- за банком АПБ "Україна"- 34460,40 грн., по стр.1200 -7895,07грн. за періодичні

видання,по стр.1135- 505,56 грн.-попередня оплата за періодичні видання, по стр.1162-залишок на рахунку по

спецкоштах- 97210,49 грн., по стр.1540 -платежі до бюджету - 187,28 грн., по стр. 1560 -лікарняні в сумі 773,12

грн.

        Первісна вартість основних засобів збільшилася під час інвентаризації нерухомого майна КП ЛОР

"Стрийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації нерухомого майна".

        Асигнувань відкрито на суму 12681600 грн., всі кошти використані, залишку немає.

        Коштів на рахунку по електронному ПДВ немає.

        На початок звітного року у додатку 27 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за

операціями, які не відображаються у формі 7д по стр.041 заборгованість ліквідаційних комісій банків рахувалася

сума 34460,40 грн. Згідно листа НААн№ 12.1/3/69 від 05.07.2018р. заборгованість ліквідаційних комісій банків

переноситься у стр.042, по цій стр. сума 34460,40 грн. обліковується і на звітну дату.

        По ф-мі 2-дс "Звіт про фінансові результати" по стр.2130 обліковується стипендія згідно постанови Президії

Комітету з державних премій від 23.05.2018 р. № 3 - 9047,00 грн., по стр. 2040 - роялті2814,82 грн., по стр. 2250 -

обліковуються кошти на відрядження - 90000,00 грн. по стр. 2310 -658920,49 грн.,а саме: стипендія -

615274,00грн., платежі в бюджет - 43646,49 грн., по стр.012 додотку 27 - лікарняні 960,40 грн. по стр. 042 -

заборгованість по банку "Україна" - 34460,40 грн.

Керівник Седіло ГМ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Козачок МЙ
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