
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

J€./J JоБ
нАкАз

м. Суми Ns Il- D9

Про списанця облiку
дебiторськоi заборгованостi,
строк позовноi давностi якоi
минув i яка с безнадiйною до
погашення

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державний бюджет Украiни, нак€ву
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 02.09.20|4 J\b 879 <Про затвердження
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань), заресстрованого в
MiHicTepcTBi юстицii Уlgаiни вiд З0.10.2014 Ns 13651261-42 (зi змiнами), наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 02.04.20|4 NЬ З72 <Про затвердженIuI
Порядку бухгалтерсъкого облiку окремих активiв та зобов'язань бюджетних
установ та внесення змiн до деяких нормативно-правових aKTiB з
бухгалтерського облiку бюджетних установ), зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи вiд 16.04.20|4 J\b 42612520З (ri змiнами), та на пiдставi
протоколу засiдання постiйно дiючоi iнвентаризацiйноi KoMicii ,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
вiд 15.|2.201-6

НАКАЗУЮ:

1. Вiддiлу бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитного
забезпечення,Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii:

1) списати з балансу дебiторську заборгованiсть, строк позовноi
давностi якоi минув i яка е безнадiйною для погашення, в cyMi 6183,14 гривень
(шiсть тисяч сто вiсiмдесят три гривнi 14 коп.) згiдно з довiдкою до акта
iнвентаризацii розрахункiв вiд t2.I2.20|6 про дебiторську i кредиторську
заборгованостi щодо яких строк позовноi давностi минув (додаеться);

2) вiдобразити в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за
20lб piK списанIuI дебiторськоi заборгованостi вiдповiдно до Порядку
бухгалтерського облiку окремих активiв та зобов'язань бюджетних установ,
затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 02.04.20|4 J\b 372,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 16.04.20|4 Ns 42612520З
(зi змiнами), ПоложенIuI про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 02.09.2014 Ns 879,



зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд З0.|о.2014 Ns 13б5126|42
(зi змiнами).

2. Контроль за виконаннrIМ цього наказу покJIасти на наччшъника
управлiнrrя бухгалтерсъкого облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй - головного бухга.тrтера ,щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськот обласноi державноi адмiнiстрацii Нiколаенко Н.м.

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту О.П.Петрова
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