
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   18    “           02                2016 р.             м. Харків             №     31         .  
 
Про створення комісії з визначення  
та списання дебіторської та кредиторської  
заборгованості 
 
 На виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. 
№879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та 
зобов’язань», наказу Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. №372 
«Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та 
зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-
правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12.05.2014 р. №579 «Про списання 
дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої 
минув» та з метою дієвого контролю за станом дебіторської та кредиторської 
заборгованості 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію з визначення та списання дебіторської 
заборгованості строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до 
стягнення та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої 
минув у складі: 

- Голова комісії: полковник служби цивільного захисту КОВРЕГІН 
Володимир Володимирович, перший проректор; 

- Члени комісії: підполковник служби цивільного захисту 
ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
КАПУСТЕНКО Наталія Олександрівна, юрисконсульт юридичного сектора. 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ НУЦЗ України (з 
основної діяльності) від 22.09.2014 р. №161 «Про створення комісії з 
визначення та списання дебіторської та кредиторської заборгованості». 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                            В.П. Садковий 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор 
полковник служби цивільного захисту                                     В.В. Коврегін 
 
Начальник відділу економіки і фінансів 
підполковник служби цивільного захисту                                Л.І. Чистякова 

 
Начальник відділу 
організаційно-контрольної роботи 
підполковник служби цивільного захисту                                С.С. Щербак 

 
Начальник сектора  
з питань запобігання та виявлення корупції 
підполковник служби цивільного захисту                                   С.О. Скляров 

 
Начальник юридичного сектора 
майор служби цивільного захисту                                                В.Д. Тогобицька 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надрук. 2.прим.:  
1. до справи 
2. ВЕФ 
Дубіль В.О. 
17.02.2016 р. 


