
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про фінансово-господарську діяльність університету у 2020 році та 

затвердження кошторису доходів і видатків на 2021 рік” 

від 04 лютого 2021 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера п. 

Ясінської Л.Т., Вчена рада відзначає, що ректоратом, фінансово-

господарською службою, деканатами й окремими кафедрами Університету 

проводилась відповідна робота для забезпечення необхідного рівня 

формування доходів Університету та їх раціонального використання, 

своєчасного проведення розрахунків з оплати за навчання і проживання в 

гуртожитках, за отриманими та наданими послугами, за нарахованими 

податками і платежами, з оплати праці тощо. 

Так, за результатами 2020 фінансового року Університетом отримано 

доходи у сумі 44386977 грн, що дозволили покрити видатки діяльності, які у 

2020 році склали 44919276 грн. З них: 

–  заробітна плата та нарахування єдиного внеску – 31142670 грн або 

69% у загальній сумі видатків Університету, що на 1956179 грн більше як у 

2019 році;  

–  оплата за комунальні послуги – 6492772 грн або 14% від загальної 

суми видатків університету, що на 2310478 грн менше ніж у 2019 році, в тому 

числі природний газ на 220697 грн менше, теплопостачання  на 1366264 грн 

менше та ін.  

Обговоривши напрями діяльності університету та розміри плати за 

надання освітніх і інших послуг у 2021 році, складові формування доходів і 

видатків на 2021 фінансовий рік,  
 

вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію головного бухгалтера п. Ясінської Л.Т. “Про фінансово-

господарську діяльність університету у 2020 році та затвердження кошторису 

доходів і видатків на 2021 рік” прийняти до відома. 

2. Затвердити: 

– фактичне виконання кошторису доходів і видатків університету за 2020 

фінансовий рік; 

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року з 

валютою 40727,00 тис. грн;  

– прогнозований кошторис доходів і видатків на 2021 рік у сумі 

55249800 грн. 

3. Контроль за виконанням ухвали покладається на ректора Університету 

професора П. О. Куцика. 


