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На початок року та на звiтну дату кредиторськоТ та дебiторськоi заборгованостi l,te птас.

!ебiторськоi та кредиторськоi заборгованостi, у Tol\,ly числi простl)оrIеI{оi, за розрахуlIкамI{ з бtод)кеl'оl\4 llil
01.04.2019 року не мас,

Прострочеrrоi дебiторсы<оi та кредиторськоi заборговаllостi на звiтttу дату I,I9 I\,la€.

Наявностi простроtlеноi дебiторськоi та кlrедиторськоi заборгованостi за кодаNIи економiчноi Kлao1,1(liKauii

видаткiв 2110,2270 не мае,
Наявнiсть кредиторськоi заборгованостi за бюджетttими зобов"язаннями, не tsзятими на облiк органаNrи

Казначейства, зазначеноI у Щовiлчi про дебiторську та кредитоl)ську заборгованiсть, якi не вiдобраr(аIоться у
формi J,(э7д,7м "звiт про заборгованiсть за бlоджетними коштаruIи" - t(oIuTI4 нс переl)аховаrri з LIернiгiвсt,ttого

вiддiлення УВД ФССУта не сплаченi спiвробiтникап,r по лiкарнlIIlим лис,гам }Ia загалыiу суму l9550,0грн.
Простро.tеноi кредиторськоi заборгованостi та пiдстави для il' зIllеншеtlпя (спttсання у зв"язк1, iз закiI,t.tеннltпц

строку позовноi давпостi, за рiшенням суду тощо) у рiчrriй бrоджетнiй звiтнос,г.i - не мас.

Взяття зобов'язалtь без вiдповiдних бюдя(етних асигнувань або з ttеревиlценням повноI]ажень, BcTaHo]]JIeHl.rX

Бюджетним кодексом УrtраТни, законом про,Щерх<авний бIодх(ет Украirrи, рiшенням гtро мiоцев1.1й бюдя<ет, t'a вlt<l,t'гi

заходи - не мае.

Iнформаuiя про дебiторську та кредl4торську заборговаtiiсть за бюджетtп,lмll пl)ограмами, бtолlltс-t'rli

призначення за якими законом про Щержавний бюджет на звiтнлtй кварl:ал rre затверджувал!Iсь, вiдомос'гi щодо
вiдобрах<ення цiеi заборгованостi за бlоджетниI\,Iи прогl)аNlапли звiтт.того т(Iзарталу з яких це вiдобlrах(е}IIтя lIe

проведене - не мае.

Iнформачiя про загаJlьнi cyмLr вiдкритих асигllуваЕlь та _ наданих кредитi, невиl(оl)истанllх Bi,l{tt|-lиTtrx

асигнувань, пpI4III,IIII4 не BIIKoplIcTaHtlx вiдttрltт1.lх асLIгнуваIjь - tle мас,

,Щата та мiсце складання протоколу про порушеIl1.1я бtоджетltого законодавства, складеного оргtltIаN,lLL

Казна,lейства та порушення бIоджетного законодавства, що стало пiдставоIо для скJIадаIIня такого ttроl'окоJг)/ - lIе

мас,
Iнформачiя про лiквiдованi, присднанi, cTBolleHi cTpyKтyprli одttl,tиlli - не Milc.

Пото.tнl.tх paxyHKiB, пiдставtl tx наявностi в ycтauo]rax багrкiв.iз зазнаlченI,Iям залttшкiв на ц]Iх рахунках'|'а
виду.коштiв - не мас.

Рахунку у систеп,ri електропного адмiнiстlrування пода,гку IIa дода[lу ва1l,гiс,гь - 'lle мае.
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K.IIIB "Чсрнiгiвська обласна стопIатологiчва полiмiнiка" обсlryгову€ доl)ослс насслсttня м.Чернiгова i
Черrriгiвськоi областi, ltac ортопелlгпrс вiддiлсtrlu та Tplt терапевтlпllпtх вiщiлсtltя па 69,0 лiкарськlн
посц, злirшто 64,75 лiкарсысttх пооlд в т,ч, ортопедrгtrlе вiддiлеrпrя - 21,0 пооiц злiilrято l 8,25 посiц.
Нд 20l9 piK по штатому розпlIry зптвсрлжснд тдхr кiлькiсть ttocщ
Бюджет - Iз6,25

фтопсдrrчlrе вiщiлсrпrя - 78,75

Заклал пiппорялкованtli'I Упраsлiнню OxopoнtI

злоров"я LIcplri гiвсьхоi облiсllоi лержiвltоi
цлrirriсцlлцii,
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вiдхилення показникiв ''на початок звiтного перiоду" рiчнот бюджетноi звiтttостi вiд аналогi,tнt,tх поl<азгtt,tl<iв

''на кiнець звiтного перiоду" за I квартал 2019 року, iнфорп,rаuiя про повноту вклIочеI,1ня до зведегtоi бtодяtе-ггlоТ

звiтностi показникiв бюджетноТ звiтностi розпорядникiв та одерлсувачiв бIоДжетНl,tХ КОШТiВ, ЩО ВI(ЛЮЦеНi l1o

мережi' у томУ числi TaKi що знаходяТься на тимчасовО окупованiЙ територii та на територii проведенttя

антитерористичноi операцii - не мае.

KcpiBrIпK

Головttий бухга.lггср (KepiBrrиK ССП)

" 04 " квitпttя 2019р,

ГОРБДНЬ СП

Iсаченко CJv[


