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Про проведення iнвентаризацii активiв та

зобов'язань у,щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi

державнiй адмiнiстрацii

ВiдповiднО дО законiВ УкраiнИ uПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,

<про бухгаrrтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaiHi>, постанови

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26 сtчllя 2011 року J\ъ 59 <Про затвердження

Типового ,опо*Ъ"ня про бухгалтерську службу бюджетноi установи>>, наказiв

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни вiд 02 квiтня 2014 року Jф з72 <Про

затвердження Порядку бухгалтерського 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 УкраТни 16 квiтня 2014 року за Jrlb 426125203, вiд 02 вересня 2014 РОКУ

м 879 кпро затвердження Положення про iнвентаризацiю активiв та

зобов'язань>>, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 30 жовтня

2О|4 року за Ns |з65126|42 та з метою забезпечення достовiрного вiдображення

даних бухгалтерського облiку, фiнансовоi та бюджетноi звiтностi ,щеснянськот

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii:

1. Провести iнвентаризацiю активiв та зобов'язань у ,ЩеснянСьКiй

районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii станом на 0l листопада

202I року (далi - iнвентаризацiя).
TepMiH проведення iнвентаризацiТ: з 01 листопада 202l рокУ ПО

15 листопада2021 року.

2. Утворити iнвентаризацiйну комiсiю для проведення iнвентаризацii
та зобов'язань у ,Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй

додаеться.

3. Iнвентаризацiю проводити в присутностi матерiально-вiдповiдальних
осiб:

начuшьника вiддiлу iнформацiйних технологiй,Щеснянськоi районноТ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii _ Пофатноi Наталii Iванiвни;



z

нач€шьника вiддiлу. .адмiнiстративно_господарського 
забезпечення

!,еснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii - Новосаденка

u"n"'ii""#l"""#?iooiny 
ведення !,ержавнч:о р:",ру""_*:lл1,,:*,.,#::,J"'

районноi в MicTi Кисвi o.p*u"*roi .о*iri.трачii - i<о-Йi BiKTopii Вiкторiвни;

начаJIънИка сектоРу . ,r"ru"" мобiлiзацiйноi роботи ,ЩеснянськоТ районноТ

в MicTi киевi о;;;;";.iадмiнiсrрацii - Iванченка Сергiя Вiкторовича'

4. Матерiа.гrъно вiдповiдальним :::..9у, 
зазна:е]]:}-I пунктi 3 цього

розпорядження, до початку iнвентаризачii надати до вiддiлу бухгалтерського

облiку та звiтностi,Щесняrr."*оi-р'u-йJiоi', Mi.ri Кисвi державноТ адмiнiстраuii

розписку тро. 
r., що Bci пр"dуr*о"i та_видатковi документи на товарно-

матерlаJIьн1 цrнносri, якi "uойп" 
,ru .б.рi.u""", оприбуткованi, а Ti, що

вибули - списанi,

5. Iнвентаризацiйнiй KoMicii:

5.1.СкласТиВТрЬохпримiрникахiнвентаризаЦiйнiописипокожНоМУ
вИДу цiнностей окремо, за формою, затв€рдженою наказом MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд tz ".р""ilЪrs року Jф 572 кПро затвердження типових

форм on" "rойй*.""" 
бюджеrrrими установами результатiв iнвентаризац11),

5.2. Пiсля закiнчення iнвентаризацii оформленi iнвентаризацiйнi описи

здатИ до вiддiЛу бухгаЛ ;;;; :ir"iy ]i ."йпо"i ,Ц,еснянсъкоi районноТ в

MicTi кисвi державноi а cTpauiT в TepMiH о" _|9_:1_.т::*i 3_Ч]:.lО*' 
on"

перевiрк", """iп"ння 
i вiдображъння в облiку результатiв iнвентаризац11,

5.3.Що2ОлисТопаДа2О2IроlУскласТиПроТоколзасiДання
iнвентариrчцiй"оi KoMicii ,u й* .ono"i fr..rr"п."коi раЙонноТ в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрачiТ на затвердження,

6.КонтролъЗаВиконанняМцЬоГороЗПоряДженняЗалишаюзасобою.

!,митро PATHIKOB
Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

l1

бiв
Склад

iнвентаризацiйноi KoMicii для проведення iнвентаризацii
аКТИВiв та зобов'язань у.Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй

адмiнiстрацii

МАIПКIВСЪКА
ольга
Володимирiвна

Алекссснко
Iрина
миколатвна

прю(одько
Iрина
миколаiвна

НЕКРАШЕВИtI
Ва.пентина
BarrepiiBHa

полIщук
Свiтлана
IBaHiBHa

хАло
Юлiя
Леонiдiвна

керiвник апарату ,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, голова KoMicii;

перший заступник голови Щеснянськоi районноТ в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii, заступник голови KoMiciT;

головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii, секретар KoMicii;

нач€шьник вiддiлу бухгаrrтерського облiку та звiтностi -
головний бухгалтер Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, член KoMicii;

начаlтьник вiддiлу економiки ЩеснянськоI районноТ в
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ, член KoMicii;

заступник нач€LгIьника юридичного вiддiлу Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, член
KoMicii.

Керiвник ольга МАШкIВСЬкА


