
і )і|L,('lМ  I LЛl |1ОТ IЛJШl 1А  ЛКЛдF,МlЯ  ХАРЧ()ВИХ 1`EХНОJЮГП`Z'I

11оі»"\'  о(|)()РмJіі`іішI  та  Ш\ііаш1Я  дОКУмс`Птiв  ііJі}I  обJіiку  дсбi'іорсьі(о:і

і ,\  I\іэіцU Iорсі,іtо.і.  ';аборI`t>ваіIостей  'і`а  сі1исапіія  заборі`овапостi,  t`трок  поэовііоі
'(;шIlllстi     }11(о.1.    ми11У1}    (/|аJli            Г1ОР;1дОК)    Ре1`JIамСl1.гУС    о(|)ОРмJlенU}I     1`а    Il1l/`аll|I}I

^пUерiiіjіiв         і        ііоі{умсH'і`iв        '!        обjliіtу        і`ебiторсі,Itо.і.         і`а         крсди'L`орсі,I{о.I
';{`fхtрі`tшZшttстсй,   'га   сі1исапн;і   заборговапоі`'гi,   с'і`ро1{   позов1іо.1.  давпостi   >1ко.і

Н|,111У11,   )J   l1СiХ   l`rl  |ЭУКТУР11ИХ   lIiдРО'3/|ijlаХ   аКi`деМi.1..

l  1О|Э;1/і()К     РОЗРОбJ1СIП`Iй      Вi/|ПОВi/ЩО     дО      1ШМ()l`     ЦШiJП>ПОГО      l(()J`і`l{СУ

\'кііtt.і.Uп     вiд     16.()L2()()3    р.    №435-IV    (iэ    зм.[пами),    Закоі1у    Укра.і.іш    «11ро

U)'ш`jіісрсьIШ     обjіiк     'і`а     t|]iшнсову     звiтііiс'Iъ     в     Укра.і.нi»     вiі.і   1(э.()7.:J`J  !э:

\Г```;tj(,~ХIV       (i`i       r`змiііами),       1lоjlожеіш7і       про       iшсп'I`аіэизаііiю       акі`и1ш       і

;ot`tОв`,шапI,       {t`тверііжсHошt    ііаказtjм     Мiііiс'I`срства    фiшіісiв    Уі{рі`.і."     нLц
r`J2.()`)  :()14   р.   №879   (i=;   "iUами),   Пор;Iдку   бухі`аjlтL`рсі,коі`о   `]бjіiку   окреNіі,іх

`U`-iнвiі!      ш      эобов';іэаш,      біоі`жстш,1х      устаіюв,      за'I`всріі`,іtспоі`о      1іака.зо,\і

|\lніiі іL`і`сш   і|jiшпсiв   Уіtі]а.I.ш,і   uiіі   о2.04.2()14   р.   №З72,   Jhістt\   дср>і\€івііоі`o

1\`сі'3ш1іIі`і`'швг,      Уі{іэ€`.і.ш      Biіі      12.02.2()08      р.     №7.1~10і744     «Щt]до     сіUIсiіпіі;і

іц`Гti  !і,`,іэсш«>і.       I`tі       і{рс``ііи'і`орсі,іtо.і.      заборі`оізшіtістi      та      вiі\поіші`ш:>і.    іtасові,іх

!',U,|і`U(il»       I`a      ЗLll`Ш11.llОГО      l1і)Jl())l{l`II|l}I      HPO      I()РИ/|ИLШУ      СJ|У)КбУ      М1ll1СТL`|)С'|`ВLl,

Uпшш    Оіtііш}'    ішкt`tllавііо.і.    вjіi`ди,    і[сржаізпого    пiіііірисмства,    ус'[`z`HовIі     1а

о|эшіi'шіi`I,      {L`шсрд7і`.сііоI`tt     ііостаIіовоіо     Кабilіе'і`у     мiпiс'Iрiв     Укра.1."     нiіі

2(t.1  I .2,()О8  іэ.  № 1 \)4()  \iз эмiшми).

1      ЭI'iіUю   i.3   `L    1    'і`іі   іі.   2   ст.   ()   ЗакоIіу   Укра.і.Hи   «Про   б}'хіаjlті`ріъкіп`i

оUtі;,`      щ     t|,iUаіісову     '3вi'I`іIiстI,     в     Уіtра.і'нi»     вi+і      [(t.07.ltJ9tJр.     №t)t)(э-ХIV.    (\i';

;,\іiU`'і`іп)    Iі1jіс.і`iuзшэ    ,[jі;і    бухі`аjі'гсрсI,ког{t    обтіiіtу    і`ое[іоііарс1,ких    онегtацп`'і    r`

Щ"г"UUli   ,I|і`){}'МеII|'И.   /lll}1    К()ПТ|1()ШО   '1`а   Вll()РЯ,J||(.YlЗ€Ш|l}l   ОбРОбJIСПН}і   да1ШХ    Ш

||iШШ         Uі`|)ВiіIIШl`|Х        ,l|ОКУМСП'L`iВ        \і`J}|\-}"Гl.        Сі{JIі`іЦ`'ГПС>I        ЗIзС,ііСпi        Об,тIiковi

іі`оі`\'і\,іL`Iіті,I.1  Iііншіпi   ш  звс,'іеіі.I  обjіiі`.овi  ііоіtумсіш,[  можут1,  бу'ш  сі{ш,і`і.нi  у

ш\UсгнtвіГі     ш'ю     н     еjісі{'ціоIшii'і     t|tормi     ті`     іIовиішi     мати     таI`.i     обttв';ізковi

!  ,1,,{  ,,i   ` и   г,,,
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шізву ііокумі`ш`а (форми);
/ lzlТУ  С 1{Ш`да Ш 1 ;1 ;

і1аэву  пiііііриt"ства  i  с'гру1{турі1ого  пiдро:3дijlу,  вiд  iмспi  ;ікого  сі{jі[ідспо

Jl0I`-умс`llт;

--эмIст Ті`   ОбС}Ш   ГОС1ЮдаРСЫ(О.1.   ОIlСРаЦi.l., -ОдИПИЦЮ    ВИМiРУ    1.ОС1ЮдаРС1.КО.1.

о"с.l-,i',';
-ііосаі`и    осiб,    вiіщовiдаш,ііих    г3а    здiйснсшIя    1`осподарсі,ко.і.   опсрацi.і.    i

щ]LUпнп,н iс'I`і, .і-і.  оt|)ормjісшHI;
-осоГtистий  Uiіщие  або  iішIi  данi,  що  даю'і.1,  змогу  iііеіітиt|tiкува'і`и  особу,

;і і`-:\  біэаш  уііас'і і,  у  зііiйсіісшіi  госгіо,т`арс1,ко.і. оіIерzщi.і..

1  lі`рі"Шіi  д()I(УМСП'ГИ,  СКШдСНi  В  СJIС1(ТРОШiiJ`l  фОРМi,  ЗаСТОСОВУ1ОТЬС)і  У

(3,\і,\',і`шI`і`рсі,іtому    обjіiку    за   умови    і`о'і.римашія    вимоі`   '3акопоііавства    нро
L`Jіі`і`-i`|Ш1IIIiдоКУМС1lТИrl`аСJlеКТРОIIШ4Iі'lдОI(УМСll'[`ООбiГ.

В.іііііоі3i,JіIіо  і`t]  щ  8  ст.  9  Заіtопу  Укра.і.ііи  «Про  бухгi`л'і`срсыtий  облiк  і`а

tіjішіісову    .шi'і`Hiсш,    в    Уіtра.і.пi»    вiд    1(t.07.1999р.    №996-Х1V    (iз    "iі.Iамт)
I!ііUIОнiі`аjіьііiсrіъ  эа  песі3t.сііаснс  скjіадаIIп;I   і1срвишіих  ііокумсптiв   i   рс1`істрш

(i.\,хI аjі і`с`рсI,іtt>і`о  обjіi]tу  та  псдос'I`t>ъiрпiсть  вiдttбра7ксіIих  у  пих  дапих  1іесуть

особ1іі,  ;іIti  сItjіаjlи  rі`а  нiдписаjіи  цi докумс1іти.

2.   Мі`тоіо   всііспп}1   бух1`ал'[`срсько1`О   облiку   зобов';1'3ішь   i   скjlадzшIIя

t|іiпшсоію.і.   !вiтіIостi  с  падаші;1  користувачам  іілjі  іірийIі;I'і`тjі  рiшс`ш,  поішо.і.`

щtLщшю.і. шіеупс|эсджеш].і. iнформацi.і. тіро с'гаіі рогзрахупкiв.
Эав,цаіш;іми бухгашсрсI,кого облiку розрахуIп{iв с:

-   эL`бсзIісчсші;і    правиш,Iіос'і`i    шрахуваіш;1   заробiтIIt>.і.    пjіа'ги,    стиіIсіIдi.і.   i

і`I!оt``іt`сUос'п  .і.х  сіілати;

-   '!:ібі`з1іс``ісші71   правішI,іIttстi  ііар:іхува1ш;і  за  спожі,Iтi   комунаjп,нi   посjlуі`и,

lііЦіL`\УВШ1I|jl   lIОШ`ТКiВ  'Г€1  '3бОРiВ,  С13ОСЧаСIЮСТi  .1.Х  СПЛаТИ;

-  рс`сс'і`рацijі   в   огtгаш\х   держказначейства   ycix   зt]бов';IзаIп,   (минуjіоI`о   i

IіО'I`ОііIItіі`О        бЮд>Itе'l`lIИХ        |[СРiО/|iВ)        РОЗl-ЮР;lдllИ1tаМИ        бЮ/|ЖС'1`11ИХ        ltОШТiВ

1Iе !€`jіі`;кііо  в.щ  IIjlапових  призііаітсін,;

сувор1`      /`()ТРиМа11ш1      СТРОКilЗ      l1ОГашСНП;1      вСiх      ви/|iв      гзаборl`оl3аHос1i,
•3іііtэкі`іііі;і   рiіш;і   заборI`овапос'гi   біоіі>іtстпих   зобов';ізаш,   мипуjтих   псрiоііiв   i

ііL`ііоіі}іщеші;і .і-і.  випикпсі1пя  по зобов'яза1іш1м  поточііого  року;
-,  своt`часіIі`   в1іссснп;і   змiі]   у   заресстроIзапi   в   оргсіпах   дсржказшчеі`,`ісша

зобов';1'3аIі;1  в  зв';ізку  зi  змiіIами  умов  догоіюру  (сіtjlадаIпIя  дода'1`кових  у1`од,

[,("i[l,,шl",,  ,L(,говору);
•  ііотримаппя '3акошіостi розрахуIікiв;
--і\-оіітроjп,   паіі   вiршім   та   своt`часіIим   одер>ItаIшjім   i   о1ірибуткуваш1ям

і`Uш`іL`"х  матег>izіjіьпих  цiшюстсй.

3.      дjі7і      ,ііостt.вiрIюгО      вiііОбРаЖеШI;і      у      бухгаjlТСрсI,кttму      обjliку

t|іiнансt>вш  оHс`рацiй  і{ерilшики  структурііих  ііiдрозііijіiв  аі{адс`мi.і. ііо  23  `іиt`jlа
I`'t»l(1Iol`О      мiС7Щ}I      Ш)/`1`IО'1Ъ     дО     бУХГаJl'1`СРСЫ(О.I.     СjlУ}КбИ      а|(а/lеМi.l.     ПаСТУllПi

ііо|`чумс`пТИ:
'ііібеjп,   Обjliку   робt]ііоі`о   ііасу,   jliкарпяпi,   за;1ви    ш   ііоі-tjішшіу   о1ілату;
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тіоііатіtово   і`jltl   сIіjlати   зарш1ати   за   перп1у   поло13ипу   мiсяця   -до   [2   числа

іtожпt)і`о  мiсяц;і;
--Iіz`кази    ііро    і1рийп;і.іі`;11іа    роботу,    звijіыIсIш;I    з    роботи    іIрацiвниItiв

1`к[`/|смi.1.,   11|)()   [lа/tаIШЯ   вiдllУСТОI(,   ПРО   ПадitШl}I   маТСрiаJI1,по.I.   доПОМоl`и,   прО

ні]смilоваIш та iішіi;
-і 1акази  іірt> приз1іачсш1;1 с'I`ипеіщi.і. с'і`удсптам, аспiрапт", док'і`орiш'і`ам;

-llаК1`ЗИ  ПРО  Вi/|РЯдЖС`IП1;I;

-іLttіtjlаіLпj  іLоLiiі(ки  і]ро  вiіLр;іл>ItсIIIIjі;

--аваIісовi  эвi'і`и  з  вiдрjщ7Itсш,;

-ііака"  про '3арахувашя  i  вiіірахуізаіпія  с'і`удептiіз;
--логоворIzі,  актіі1  ви1{она1іих  робiт,  накладнi,  рахунки,  пода'гковi  накjіадпi,

св.щоц'ша  1іро  іісрtіtавну  рссстрацiltэ  та  рссс'грацilо  пла'г1іика  сди11ог`о  ііодатку

(щ  С11/|  п  tlJ()), за;1ви  IIa сшіату за ііiдііисом рсктора академi.і.;
--ііоговt>рн '3 оіэспди, звiти по іtожпому орспдарю про отримаіIi комунаш.пi

і іосjіуі`и,  вiіщIкодуваішjі  ексIілуа'I`ацiйIIих  видатItiіз;
-акті,1  списаіін;і та ак'[`и  IIрийому-іIсредачi матсрiальііих  цiіпіостей;

-аIt"  впутрiішIього іIсрсмiщсшIя матсрiалі,них цiшіос'і`сй;
--ві,імо"  ш отримапн;1 ма'і`срiаш,пих цiшюс'I`ей зi скjіаду;
-эвiти  1іо спсц.  харчува1шіо;

-'3lii  I   1IО  7КИ'ГjlОl}ОМУ  бУЛИ11КУ;

-   эвiті,і  іtомсIіііантiв  і`ур'і`о>киткiв з  обjіiіtу мешкаіщiв;

--эвi'і`іі з отрі"аш4х комупаjlыіих посjlуг;
-   1`і{Т11  ЗВiРКИ  '3  КОМУllаJIЬПИМИ  ПiдIIРИ("СТВаМИ.

НасjіiііI{ом  нспада11пя у нказiіііий  с'грок ц1,1х доіtумснтiв с нсдос'і`оізiрUс
вiііобрL`женн;і  iHформацi.і.  в  бухгаjі'і`срському  обjіiіtу,  виникііеш1я  дсбi'горсI,-kо.I.
i  іtрс`ди'кtрсі,ко.і.  заборгова11ос.і`ей,  що тяг1іс  за собою  вiдіIовiдаш,ііiсті,  виш1их
()сiб.

4.   дебiторсыtа  заборговаIіiстI,  -  сума  заборі`оваIIосгі`i   іоридич11их  та
t|>г3I,ічI Iих  осiб  персд ака,т`смiсіо  ш  г1еішу да'[`у, яка виііикас:

--3:\   Ilаl)`Ji\l'[l'l;

--за  про7Itиванпя  у  гур'і`о>ки'[`ках;

-за  кварі`ирноіtt  пjlатою  'і`а  за  о'!`римапi  ItомуIіаjіьпi  посjіуги  мешItаіпі;іми

буіщшtу, tl ки й '`шаходи'гі,с;I на балаіісi акадсмi.і.;
-'m і3икоII:і]іими  [іаукоIю-лосjіiііпими роботами;

'3а  11а/|ап1,1ми  а1за11саМи  Па  вiдР;lд7КСШ1я  (ПiсЛ;I  новСРпеШ1;1  з  Вiдр;ШжсIШI

ііо   бухI'аjітерсі,ко.і.   служби    1іаііас'іъс;1   «Звiт   про   і3иI{орис'гапн;і   кош'і`iв»   і[о
закiпчсші;I  5-щ` башtiвського іщ;і, ш\.стуішого за днсм іюі3срнсіш;і);

-ш   орспіі1іоіо   Iіjlатою   орсіIдарiв,   вiдшкодувапIі;Iм   витра'г   академi.і.   па

іtомуHаjU,Iіi     шtсjlуі`и,    зсмсjіі,Iіим    іюда'I`Itом    та    за    iшііими    пода'гіtами    i
1 I J I Ll, I 'с `,к а м ' 1 ;

--'ш     сшіLіііспими,     ajlc     пс     отримапими     ма'герiаjіами,     обшдііашіjlм,
iішепшрсм;
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--эn    вщ1пко/|ува1пl>1м    нанссе1п4х   збиткiв   у    вигj[;I/|i    1Iе/|ос'l`1tч    i    кра/|i7I{t>к

I`ропIових   кt)lп'I`iв,   матерiал1]ШХ  цiШlоС'Гей,  В'1`ра'1`  13iд  11суваш1я  матсрiаш]них

IlIII!,(,с,,l,j`,.

Кре,ііиторсі,іtа зi`борговапiс'гі, --цс заборговапiс'гі, i`кадс`мi.і.:
`   щtацiвпикам  i'3  зLіробiтпо.і.  ш1а`1`и;

-с I`уіісп і`ам   i  іісH.ірап'і`ам  iз  стиііс`іIііi.і.,

-с`г}ііе1і'1`ам`     ;пti     маIt>тI,     і1раво     1іа     о'і`римаіш>і     соцiаjіьпих     стиш`пііiй

(U|эоI`;п`t>м     ,'івох     робоііих     дііiв     ііiсj.і;і     падходжсшія     коштiн     вiл     орі`аііiв
соц.ішп]Uttі`о  '3ахис'гу  шссjlсшіjі);

l~)|()/|}Кl`'l\}'   i.`3   | lО/|L`'l.Кi В   i   LIJli\'l`СЖil),

-    Utщ I{`чаііі,іIі,пtам  за отримапi  матсрiаjlи,  обjlаіUіашI;і,  iішептар,

-|tlіГ(()|Гill3[`}lМ   '3а   ||1\/Lz\Lli    l[ОСJlУГИ,

i:U\іовіііік"  ш`укоію-j`осjіiдHих робi'г iз отримапих аі3ансiв.

5.   Сі3t>сіIаспиі`j   I{оптроjіь  за  'і`ермiнами   випиItнеііIIя   заборі`овапостi,  .і-і.

`` г1`1|ом,  эабсзпечуст1,с;I  111ляХом  11рОвсдеш1я  iпвеll'l`аризацi.l.  розрахуI1кiв.

1шсіU`аризацi;I      іісбiторсьіtо.і.      'і`а       крсди'і`орсыtо.і.      заборі`ованостеі`,'1

щэоі!о,ііі,і'1ъс;і    iпвеіі'і`аризацiйпою    It`]мiсiсIо,    створеі[оіо    за    паказо.м    рсItторz}
ішL`ііі`мi.і.,   ііоjl;ігас  у  звiрцi  ііоіtумептiв  i  записiв  у  ресстрах  обпiку  і  ііерсвiрці
о(;Lііуіітшапtjс'гi       сум,       ізiдобра7і{сних      па       вiдіювiдіIих      рахушtах,      "
іtt|tоLjмjUос.іъс;і  актt>м  iшсLітаіэизацi.і..

/|ебiторсы`-L`     i     крсііи'і`орсыtа    заборгованостi     пс[эсвiр;нотьс;I     щоііо
jіоіііIIмаппл       строItу       но:юішо.і.       іtаIшос'гi,       обі.руіі'говапостi       сум,       ;іtti
о`1jUI`'овуіо'Iі,с;і        п€і       рахуііках       обjliку        розрахуш{iв       з       '`*`мовпиками:
іIОс'[`аііаjіыіш\'ами, нiдр;IііIIиками` з нiдзвi'і`пими особами,  iшіIими дебiтораміі  і
l\.I)с,lllH`оl)ами.

В  {іItтi   ншентаризzщj.і.  в1`.азую'і`ьс;і  паймепуваішя  ііроiпвентари'зов€ших
LЭ'\';РLЦ.\Щ1(.Ш     i     СУМИ     ВИ}1ВЛС11О.1.    ПСУЗГО/|}1(СПО.1.    дебi'ГОРСЫ{О.l.     i     1(Ре/іИТОРСЫ(О.і

к`біііэіовапt>с'і`ей`      бс`'ша,цiйIіих      борI`iв     та      іtрсдIіторсыtо.і.      i      ііебiторсI,I{о.і

эiіСн)|)I ()Ваl іоСТСй,  ЩОдО  )11{ИХ  СТРОК  ПОЗОВПО.1. дz\IШОСТi  МИ11УВ.

Цо  аіt`і.а  iшзсіі'I`аризацi.і.  розрахуіпtiв  додасться  довiдка  ііро  іісбi 1`Орсі]1`-у
•і   і\-|іL`щ I`орсьіtу  зііборI`оваіюстi,  щt>і\о  ;іких  строк  позоізпо.і.  даізіIt]с'і`i  мшіув,  iэ

3i`'3|I.llшнлм      ш`ймсHуваШl;I      i      Мiсцс'3IlахО/`>ксlШ;1      Таких      дсбiторiв      або
кіwін і`оі]iв,  суми,  прі,1чиііи, ді`ти  i  Iіiдс'і`ави  виIіикIіспііjl  заборі`ованос'і`i.

Оі{рсш  сіtjіаііаtті]с;і  акт  iпвен'гаризацi.і.  кре;щ'горсыtо.і.  эаборгованостi.
с`'1ро1(     11оэов1ю.1.    давI1ос'I`i     ;1Ко.1.    Ми11УВ    i    }11(а    llJlаl[усться    /|О    еllисzшII;l,    }п(1п`,`:

3l`'|`13L`гt/|жуt``Iъс`;l        РСК'1`ОРОМ        аКадСМi.1..        СПиСаш1я        /|аПо.1.        забОРговапосш

3,;іi}'іспіtttті,сjі  На  пiі`ставi  паказу  рсIt'і`ора акадсмi.і..
'Jа       іэсзуш,т€ітаміі       iшснтаризацi.і.      розрахуш{iв      скjіадас'Iъс`я       аItт

iшшHгщ]шщi.і.   ііс`бiторсьі{о.і.   заборі`оваIIостi,    строк    Iіо'jовно.і.   даві]остi    ;іко.і
мпlI\'в   i   ;пш   t`   бс'ша/|iйlIОlО   дО   стjll.l1е|пl;l.   Ц71   ЗаборГоваlliСть   сппсус1ъс7111а
п.L)іі.тшi     шіtазу    рскторz`    з    вiдобра7I{сші;ім    змiни    резушн`а'і`iв    вико1ніііп;і
I(о1I'торис),'.
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(].   I 1ри   ші;шIіостi  крсди'і`орсыtо.і.  заборI.овапостi,  і{срiішицтво  аіtадсмi.і
ііов11і11іо    пгшш`лiзува'і`и    причиI1и    .і-і.    виі1ик1іспI1;1    i     вжити    захоііiв    іцttііtэ    .і.і.

L   I  ( )  l    :\  ]   J  l  L`  l   l   J   l  'l   .

1  |рп     ші;іішос'I`i     дс`бiторсы{t>.і.    заборі`ова11ост;     керiвпиц'I`ію     аItаііемi.і

UоIшшt`    і»Iш"    заходiв    щодо   свосчаспоі`о    повсріісшія    іtоштiв.    У    разi
пс`1іоні`ріісііші  '3аборцtвапостi  пiсля  всiх  із>китих  заходiв  акадсмiя  звсртаtтьсjі

іі(;  СУ/іУ  У  Р1`М1(1`Х  /|iЮЧО1`О  За1(О1Юда13СТВа.

l;ухI`аjітсрсі,ка  сjіу>кба  щокварталшо  станом  па  Неріпс  чисjю  скjlаі[ас
«l `раt|tiк   ііt]і`iішсіііі;і   дсбi'горсько.і.   '1а   і{реі_`иторсыtо.I.   заборговаіюстей»,   jікий

эiітвсрджуtіIъся       рсіtтором      аіtадемi.і.,      з       визпаче1піям       виіtоIіавцiв,       Iііо
в.LцI|Онi/|аIоrl ь  г;а  11ога1пс1l11}1  забор1`оlзапОС'гi,  'га  строком  .1-1.11Огаl[Iспн}L

Г3а  дапими   бухI`аjlтсрсыtоі`о  обjіiку  ]іа   перше  чисjю  кожііого  мiс;щя

fіу,\гаjl і`ерсі,і{:`  сjlужба  ш`дас  iпформацiіо  11ро  стап  заборговаIIостi  особам,  ;п{i
і+каэаіIі          в         «Графiку         погi`шеIшI         іісбiторсько.і.         'і`а         іtрс`і`игі`орсыtо.і

3{`бщ>і`овапості`й» я1{ вiдновiдаjп,пi 'за поі.€`1пс1пія заборі.оваIіос'гi.

7.       дjі;і       списапнjі       з       бухі`атггерсі,кого       обjliку       Itрсііиторсі,ко.і.
`3аборI`оIзапостi,   строк   ііозоішо.і.  давпостi   ;п{о.1.  миііув,за   заі`аjlьним   t

нсобх.Iі\но  шіііші  ііо  Мiііiстс`рс'гва освiти  i  1іауки  Укра.і.ііи такі  ,`іокумеі1ті,1:
-,г  і|ис'1`-'н3еріісіш;1;

-ш`.'1`   ilшсHтари'3ацi.і.   iз   г3агзпаченпям   суми   крсди.і`ореько.і.   заборгованостi,

;ііtіі    ;івjl;IсIі,с;I    бсзHаі`iйпою    і[ля    ііогашешія,    ііазіюіо    крсди'L`ора,    ііа"ю    i

щtиіIішок>  виііикнс]ііI;1  эаборговаіюётi,  іісреjliltом  заходiв,  іцо  буjlи  провсдсііi
IіjlшіilшiдаLіi-і.зzіборговаіюстi;

-і`к'і` 'iвiрки  взаt"орозрахуіIкiв.

Мiпiстсрс'I`во  освiти  i  науки  УItра.і.пи  розгjі;щас  ііодапi  до1{умс`пти  Li-.  B

щп     11оэитl113п(ш)    рilпСШl;l,    13И/[ас    l1аКаз     11РО    с1шСаПп}I    з    {)б]liку    акll/|емi.I
і\ гjе,іщ орсі,ко.I. '!аборI`овапос'і`i, строк ііозоішо.і. даі3ііос'I`i  ;пtо.t. мипув.

Бухі`аjі'і`с`рсыtа  сjіужба  академi.і.  вiдображас  у  бухгаjітсрськt>му  облiі{у

і`IНZIС1lіIl1}I   1(|Эе/|ИТОРСЬКО.1.  ЗабОРl`ОВаПОСТi,   СТРОК   [1ОГЮВПО.1.   Ш`ВlЮС'I i   ;1КО.1.   МИПУВ,

пп  U.IіістLівi  ііаItазу  Мilіiстсрства  освi'і`и  i  науItи  Укра.і.пи.

^і<аііeмi>і  здiйс`шц  сііисаііпя  з  бухгаjітерськоі`о  обjіiку  іtрсді,Iторсы\.о.і
•ш(Г)()р"вiUпШ`i,   стРОК   і1ОЗОВ11().1.  j[аВIіОСТi   }П(О.1.  МИ11У13,   .3а  СПСЦiаШ>llИМ   фОП,'|()М

\'ш    вjlLіспими    Lіаі`хоііжсш;іми)    акадсмi.і.    щокварггалу,    ііа    IIiдставi    ііаіtаэу
іtі`іU`оіэііаI`'zщсмi.і..

lнt|jормацiя   ііро   сііиса1шя   з   обj[iку   крсдиторсьItо.і.  заборговаііостi   іа
вjіtіі`Iіі,Lми    шііі,хt>ііжсшItіми    аI{аі`смi.і.,    с'грок    позоішо.і.   дzіішостi    яіtо.і.    миііув`
Iіt,шj,'Uі'іъсjl  ;іtt  вiдома  Мiпiс'гсрс'гва освi'і`и  i  пауки  Укра.і.пи.

8.   Вiіщовiі`ііо   і`о   закоподавства   Укра.і.і1и   загаjlьпа   і1озовш   jіавпiс"
вс'і аііі]вjіIоt.тI,с;і  'I ршаjіiстIо  у три  роки.  Це  озпачас,  що  па  Iіро'[`;ізi  'і`гjt,ох  іэоI`~iв

(абtj  Сtijіі,іпt>ц]  'і`ермilіу,  ветановлеііого  за  згодою  сторiіі)  аItаііемiя  маt.  іIрiіію
'3ве|нlу'1 l1с;l  д()  суду  з  вимО1`ою  11РО  '3ахИСТ  с`воГо  11рава  або  iH'l`срссу.
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/|сбiторсьі{а  забt>рі`ові`пiс'гі,`  L`троI`'  іюэttвіIо.і  ,Iіавііоі`'1 i  ;іI{t>.і.  мипув  .1   ;іі\'а  t'

(-)(';і|Щ|.11`''1lIОIО,1|ОСТ}1П1С1III)I,С1IИСУСТIэСjlIlz`1Ii/|СТаВiВИС11ОВКУiI1ВС11ТаР[1Эа\|i|``'1l10.1

к`tNііі`i.і.  эа   іэi іііі`IIті;ім   рсктор{і  і\It€іііемi.і..

l>і` шаі`iі.'ш  дс`бiтtэрсі,ка  заборI`овапiсrlъ  обjliкt>вустіtс;I   IIzі   вiііпt>вiіііIому

Iіо'3{ібаjlшісовому    рi`хуIпtу    іііэотjіI't]м   тр1,ох  .роItiв   з    момсH'I`у   с1іі]сашя    ііjія

L`IіосIсре`,ксIIIі;і     эа     мо7кjіивiстItt    .1-і.    ст;і1`Iіі`і11і;1     у    ра.3i     змiіп,і     майHовоі`о    сгіаіIу

ні`UIIаіосUіэомо`,кHі,іхдсбi'I`орiв.

Сііиі`L`іііі;I     боіэгу     внасjliі\tпt     UL`шIатоспроможпостi     бор>кіп,ікL`     пс     t`

і  і  L'іС'I  iu;()I()   ііJ1}l    1`'іо1`О   Сl{zlСУВаП  I  1}1.

lJ.     '3гi,ііUo     iз     п.IііHуHктt]м     8     Hушt'гу     11      ЗагаjlыіоIo     поjіожсіIIі;і     Iііэо

ііtгшіііі`IіIу  сjіу-;іtб}J  мiпiс'і`срства,  iшпоі`о  орі`апу  виItошівчо.і.  вjіали,  і`ср.;1`-ав11оі`о

IпііIі|шU\,іі` I`ва,   устаIItшп   та   орI`апiзацi.і.,   затвсрііже1іого   ііос`'гаііово1о   Кitбiпе'I.'у

шUUіtiн   Уіtра.і.пп   вijі   26.11.2008   р.   №104()     (i3   змiHаміі),   іt>риjіиіпш`,'і   вijіш

і\і`'Lііісмі.I.  вiііIIОвiішо  до  ііоіtлz`і`еііих  ш  ш,о1ю  завііаш,  t.рі`аIіiзонус  прстшзiі`,`пі}і

ш    ііо}О[зПУ    РОбОТУ,1lРОВОдИ'1`1.    аПаЛiЗ   .1-1.   РСЗУШНzlТiВ;    .3дiйСШОС    КО11'іРОШ,    За

іі`t l`і>и,\шпшші   стру1{тур1Iими   ііiдр{іэііijіами   встаповjіспоі`о   в   аI{адсмi.і.   IIор;і,)U{у
піэі`,Iі';пшсіш)1  i  розі`шіііу  IIрстсшiй.

1 ().   Вiдповiі`аjп,Iіiс'іъ  зz`  псвI,пtt]пашIя  ііаного  I [ор;Iдіtу  ііttіtjliщас'і іш   1іа

і`сіtііiіііікiв  структурі1их  IIiдро'yіijliв  і`кадс`мi.і. 'і`а  ііиреіtторiв  іtоjіL`jіжilз  О11ЛХ'Г.

1}   tt.   !ціо|эеіt'Iоіэа  э   LР'і`аЛl`Р

!   1l,,,l,1.,,,,, ор   э   111   l,гаJ  1р

11 г'оl,u\-,,ор  э  1  п)

11  |)(,Iіэі  1\'  і  tэр    31   I  1   |  Р.|`амг3

1  Iр`;рU< і ор  э   1  П  1ъіВР,  С1  і,  ()jС

1   ojlt`шшіі`1   бУхI`аJіТсР

В.іt.  і[нреItтtt[эа  МТК  ()11ЛХТ

1}   ()    ,||U|ЭСI\  lOPil   К11/\1Т  О11ЛХТ
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