
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про фінансово-господарську діяльність університету у 2018 році, 

напрями її здійснення та затвердження кошторису доходів і видатків 

на 2019 рік” 

 від 04 лютого 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника фінансово-

господарської служби, головного бухгалтера п. Ясінської Л.Т., Вчена рада 

відзначає, що ректоратом і фінансово-господарською службою університету 

проводилась необхідна робота для забезпечення необхідного рівня 

формування доходів університету та їх раціонального використання, 

своєчасного проведення розрахунків з оплати праці й отриманими 

послугами, збереження майна тощо.  

Так, за результатами 2018 фінансового року університетом отримано 

доходи в сумі 42218651 грн., що дозволили покрити видатки діяльності, які у 

2018 році склали 42218651 грн. З них: 

–  заробітна плата та нарахування єдиного внеску – 25734677 грн або 

61% у загальній сумі видатків університету, що на 2711238 більше як у 2017 

році;  

–  оплата за комунальні послуги – 9333723 грн. або 22 % від загальної 

суми видатків університету, що на 924339 грн  більше ніж у 2017 році, в тому 

числі теплоенергія на 160612 грн., електроенергія на 138358 грн., природний 

газ -470231 грн., водопостачання і водовідведення - 155138 грн. 

Також, обговоривши напрями діяльності університету та розміри плати 

за надання освітніх та інших послуг у 2019 році, складові формування 

доходів і видатків на 2019 фінансовий рік,  
 

Вчена рада у х в а л и л а: 
 

1. Інформацію керівника фінансово-господарської служби, головного 

бухгалтера п. Ясінської Л.Т. “Про фінансово-господарську діяльність 

університету у 2018 році, напрями її здійснення та затвердження кошторису 

доходів і видатків на 2019 рік»  прийняти до відома. 

2. Затвердити: 

– фактичне виконання кошторису доходів і видатків університету за 

2018 фінансовий рік у сумі 42218651 грн; 

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року з 

валютою 34442 тис. грн;  

– прогнозований кошторис доходів і видатків на 2019 рік у сумі 

46903560 грн. 

3. Контроль за виконанням ухвали покладається на ректора професора 

П. О. Куцика. 


