
Зведений  звіт

Додаток 24

до Порядку складання бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних

коштів, звітності фондами

загальнообов'язкового державного соціального і

пенсійного страхування

(пункт 5 розділу II)

Довідка

 про дебіторську заборгованість за видатками

на  01  січня 2019 року

КОДИ

Установа Національна академія медичних наук України за ЄДРПОУ 00061125

Територія Шевченківський за КОАТУУ 8039100000

Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 656 - Національна академія медичних наук України

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів     -    

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

Форма складена:   за загальним,  спеціальним фондом (потрібне підкреслити).

Коди програмної класифікації видатків

та кредитування державного бюджету

або програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

(Типової програмної класифікації

видатків та кредитування місцевих

бюджетів/ Тимчасової класифікації

видатків та кредитування для бюджетів

місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового

методу)

КЕКВ

Дебіторська заборгованість на початок

звітного року Дебіторська

заборгованість з

простроченим

строком

позовної давності,

що настав протягом

звітного року

Списана дебіторська

заборгованість

протягом звітного

року

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї

усього
до одного

місяця

прострочена

строк позовної

давності якої минув
усього

з неї

строк позовної

давності якої минув

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6561040 937 637,26 - - - 1 917 762,61 1 377 603,85 540 158,76 -

6561060 1 003 463,77 - - 133,93 971 184,03 738 515,14 232 668,89 -

6561160 - - - - 110 053,52 76 438,37 33 615,15 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РАЗОМ 1 941 101,03 - - 133,93 2 999 000,16 2 192 557,36 806 442,80 -

                                                       Керівник Цимбалюк ВІ

                                                         Головний бухгалтер                Кірічок ЛМ

" 13 " лютого 2019р.
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