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КОДИ

Установа

Український науково-дослідний інститут

протезування, протезобудування та відновлення

працездатності

за ЄДРПОУ 03191680

Територія Шевченківський за КОАТУУ 6310136300

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  250 - Міністерство

соціальної політики України

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

УкрНДІ протезування розташований у м.Харкові ,по вул.Клочківській,339,тел.7255977, підпорядкований

Міністерству соціальної політики.При інституті функціонує клініка,яка є науково-лікувальним

структурним підрозділом УкрНДІ протезування.Основними напрямками діяльності інституту є розробка

конструкцій та технологія виготовлення технічних засобів реабілітації інвалідів з дефектами і

захворюваннями опорно-рухового аппарату. Клініка є базою для проведення клінічних та

експлуатаційних випробувань протезно-ортопедичних виробів ,засобів реабілітації та засобів

пересування. УкрНДІ протезування фінансується за двома програмами. КПК 2501040 "Прикладні та

науково-технічні розробки ,підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики" Середньорічна

чисельність складає 48 одиниць.. Для обліку грошових коштів у Державному казначействі відкрито

рахунки: №UA418201720343140002000004795загальний фонд; №UA578201720343131002200004795-

спеціальний фонд. На проведення наукових досліджень на 2021 р передбачено загального фонду

Держбюджету України -12740,70 тис.грн,використано  за 1 квартал 2280,8  тис.грн. Касові видатки

склали 2280,80 тис.грн, Станом на 01.04.2021 р кредиторська заборгованість за загальним фондом -

відсутня. По спеціальному фонду оплата за послуги ,що надаються інститутом згідно з основною

діяльністю на 2021 р кошторисом передбачено 1100,0 тис. грн;надійшло коштів -435,00 тис,грн,касові

видатки склали 345,80 тис.грн. За іншими джерелами власних надходжень доходів не було. КПК 2501070

"Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-

дослідного інституту протезування ,протезобудування та відновлення працездатності" .

Чисельність складає -180 одиниць. Для обліку грошових коштів в Державному Казначействі відкрито

рахунки: №UA358201720343170001000004795-загальний фонд; №UA8582017203132112001203004795-

спецфонд (оренда та реалізація).. На утримання клініки на 2021 р передбачено загального фонду

Державного  бюджету України - 34500,7 тис,грн,профінансовано за 2021  р 9042,30 тис,грн використано -

7367,4  тис.грн, По спеціальному фонду в кошторисі на 2021 р затверджено 250,00тис.грн ;фактично

надійшло 51,4 тис. грн,касові видатки склали 84,1  тис.грн За іншими джерелами власних надходжень

доходів не було. По додатку №20 враховується заборгованість за ФССУ з допомоги по тимчасовій

непрацездатності за лютий-березень  2021 р у сумі 66343,25  грн. по дебету і по кредиту. ,а також грн -

71215,21  грн дебіторська заборгованість по ПДВ. Кредиторська заборгованість в сумі 2903,90  грн не

взята на облік органами Казначейства.

УкрНДІ протезування розташований у

м.Харкові ,по вул.Клочківській,339,тел.7255977,

підпорядкований Міністерству соціальної політики

228 одиниць

        Фінансовий результат  у звіті змінено на суму 452295,00 грн .В  формі 2-ДС зміни становили  502936,00

грн .Розбіжність виникла внаслідок змін   по рахунку 5512" Накопичений  фінансовий  результат," а саме   на

кредит  рахунку  віднесена сума 75157,35 грн ,яка була відображена по рядку 1410 форми  №1-дс.  По дебету

рахунку відображені суми , які надійшли від орендарів за комунальні послуги за 2020 р  і були перераховані до

бюджету.

Керівник Антоніна САЛЄЄВА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Ніна БАБАЄВА
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