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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 області

Пустомитівського району с. Оброшине. Директор ІСГ- Седіло Григорій Михайлович(тел. 2-396-265),

головний бухгалтер - Козачок Марія Йосипівна (тел 2-396-394). Основні напрямки і види діяльності

інституту є: розробка грунто-захисних 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 ін.

Національна академія аграрних наук України. . На даний час в інституті

рахується 172 чол. в т.ч. 99

чол. наукових співробітників,

з них 10 докторів наук, 51

кандидати наук та 38 чол. без

наукового ступеня.

         Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Наказу про облікову політику № 87 від 30.12.2016 р.

Заборгованості по заробітній платі немає.По листках непрацездатності заборгованість рахується в сумі 67863,88

грн. По стр. балансу 1150 рахується заборгованість за банком АПБ "Україна" - 34460,40 грн., попередня проплата

по періодичних виданнях- 23275,35 грн. рахується по строчці балансу 1200. По стр. балансу 1162 залишок на

рахунку по спецкоштах -38642,57 грн. Коштів на рахунку електронного ПДВ та інших рахунках, відкритих у

казначействі немає. Бюджетних асигнувань відкрито на 2387900,00 грн. Кошти використані повністю. У формі 2-

дс по стр.2250 обліковуються кошти на відрядження-20668,28 грн., по стр.2310-162275,27 грн., а саме: стипендія -

144720,00 грн., платежі в бюджет- 11792,27 грн., стипендія з-но Постанови Президії Комітету з державних премій

від23.05.2018 р. № 3 - 5763,00 грн., По стр 042 дод.27 "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

рахується заборгованість по банку "Україна" в сумі 34460,40 грн. та лікарняні по стр. 012 - 67863,88 грн.
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