
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про передачу матерiальних цiнностей у
,Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2б сiчня 20II року J\Ъ 59 <Про

затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетноi

установи>, наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вtд 29 грудня 2015 року
J\Ъ |2I9 <Про затвердження деяких нормативно-правових aKTiB з

бухгаrrтерського облiку в державному ceKTopi>, заресстрованого в

MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи lб сiчня 20|6 року за ]ф 85128215,
вiд 02 квiтня 2014 року Ns 372 <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), заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 1б квiтня 2014 року
за }Ф 42612520З, вiд 02 вересня 2014 року J\Ъ 879 (Про затвердження
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань), зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30 жовтня 2014 року за Ns |З65126142, наказу

.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 21 грулня

2021' року J\Ъ577-К <Про припинення державноi служби Новосаденка Б.Б.>, з

метою забезпечення достовiрного вiдображення даних бухгалтерського
облiку, належного збереження матерiальних цiнностей та у зв'язку зi змiною
матерiшlьно вiдповiдшrьноi особи у .Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi

державнiй адмiнiстрацii:

1. Провести iнвентаризацiю виключно в обсязi основних засобiв та

запасiв, якi знаходяться на вiдповiд льному зберiганнi начальника вiддiлу
адмiнiстративно-господарського забезпечення .Щеснянськоi районноi в MicTi



киевi державноi адмiнiстрацii Новосаденка Бориса Борисовича станом на 2l
грудня 202l року (далi - iнвентаризацiя).

TepMiH проведення iнвентаризацii 28 грудн я 2021 року.

2. Iнвентаризацiю проводити в присутностi:

головного спецiа.гliста вiддiлу
забезпечення .Щеснянськоi районноi в MicTi
Артемчука Максима Васильовича.

3. Iнвентаризацiйнiй KoMicii:

3.1. Скласти в трьох примiрниках iнвентаризацiйнi описи з
цiнностей окремо.

з.2- ПiслЯ закiнчення iнвентаризацii оформленi iнвентаризацiйнi
описи здати до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii для перевiрки, виявлення i
вiдображення в облiку результатiв iнвентаризацii.

3.3. Скласти протокол засiдання iнвентаризацiйноi koMicii та подати
головi .щеснянськоi районноi В MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii на
затвердженнrI.

! За результатами iнвентаризацii, головному спецiалiсту вiддiлу
адмiнiстративно-господарського забезпечення ,,щеснянськоi районноi в MicTi
кисвi державноi адмiнiстрацii - Артемчуку Максиму Васильовичу прий няти
матерl€rльн1 цlнностl, як1 рахуються на вiдповiдаrrьному зберiганнi нача-гtьника
вiддiлу адмiнiстративно-господарського забезпечення ,щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт Новосаденка Бориса Борисовича.

5. Передачу матерiальних цiнностей оформити актом прийняття-передачi.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвника
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

адмi Hi стративн о - го спод ар ського
Кисвi державноТ адмiнiстрацii -

кожного виду

апарату .Щеснянськоi
О. Машкiвську.
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