
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а.о or аюа/ лl} Ец5

Про затвердження перелiку осiб,
якi мають право пiдпису
первинних документiв

вiдповiдно до законiв Украiни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>, <про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi>, Типового положення про
бухгалтерськУ службу бюджетноТ установи, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTPiB УКРаiНИ ВiД 26 СiЧня 20llpoKy Ns 59 uПро затвердження T"no"o.o
положенНя прО бухгалтерськУ службу бюджетноТ ycTaHo""ir, Попоження про
документапьне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого
нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 24-травнf, 1995 року JФ 88 <Про
затвердження Положення про документ€Lльне забезпечa""о записiв убухгалтерському облiку>, заре€строваним в MiHicTepcTBi о..rцii У-р"Ь, ОЬ
червня 1995 року за М |681704

1, Затвер дити Перелiк посадових осiб .Цеснянськоi районнот в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, якi мають право пiдпису цервинних документiв щодопроведення господарських операцiй, пов'язаних з надходженням, вiдпуском
(витрачання) грошових коштiв i документiв, товарно-матерiальних цiнностей,
нематерiальних активiв та iншого майна, що додасться.

2, НачалЬникУ вiддiлУ бухгалтерського облiку та звiтностi головному
бухгалтерУ !еснянськоТ районноТ в MicTi Киiвi державIIоi адмiнi.rрuцii
некрашевич В. В. забезпечити прийняття до облiпу до*уrентiв, пiдготовлених
вiдповiдно до встановленрIх чинним законодавством вимог.

3, Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд i8 червня 2O2l року Ns з5зuпро затвердження пере;riку осiб, "*i мають право пiдпису первинних
документiв>.

4. Контроль за вик^,-- )зпорядження залишаю за собою.

Голова !митро PATHIKOB



ЗАТВЕРД}КЕНО
Розпорядження /{еснянськоТ
районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ
вiдd.о ttl-t ruld 2O2l xn !Ц

Перелiк посадових осiб !еснянськоI районноТ в MicTi Кисвi державноТадмiнiстрацiТ, якi маютЬ право пiдписУ.r.i"""""х документiв щодо проведення
господаРськиХ операцiЙ, пов'язаних з надходженням, вiдпуском (витрачанням)

грошових коштiв i документiв, товарно-матерiальних цiнностей,
нематерi€Lпьних активiв та iншого майна

1. Посадовi особи, я i мають право пiдпису документiв, пов'язаних з
надходженням, вiдпуском (витрачанням) грошових коштiв i документiв,товарно-матерiальних цiнностей, нематерiальних активiв та iншоiо майна:

2, ПосаДовi особИ, якi маЮть право пiдпису договорiв на придбання ToBapiB,
робiт та послуг:

з. Посадовi особи, якi мають право пiдпису договорiв про передачу майна
територiальноТ громади MicTa Киева 

" 
ор."ду,

Алскссснко I. М.

Керiвник апарату !еснянсь*Ы рuЙБ"rБТБ ,i.rl
Киевi держаgноi адмiнiстрацiT

Машкiвська о. В.

Цrцдо, " 
ri"ri K"."i д.р*urЫ адмiнiстрацiТ

Некрашевич В. В.

Заступник начаJIьника вiддiлу
облiку та звiтностi !еснянськоi
Ки9вi державноТ адмiнiстрацiТ

бухгалтерського
районноТ в MicTi

Васильченко Н.В.

Перший заступник голови !еснянськоiрайонноТ
в MicTi Кисвi де вноI адмiнiстрацiТ

Алсксеснко I. М.

Керiвник апарату !еснянськоr рuИЪ""ЫЪ ,i*i
Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

Машкiвська о. В.

Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
Плясецький О.В.



4. Посадовi особи, якi мають
послуг:

2

право пiдпису aKTiB про виконання робiт та

J\ъ

зlп
Ilосада пIБ

1 Перший заступник голови !еснянськоТ районнЫ
в MicTi Киевi державцоТ адмiнiстрацiТ

Алскссснко I. М.

2. Керiвник апарату Щеснянськоi районноi' " ,i*i
Кисвi державноi адмiнiстрацii

Машкiвська о. В.

5. Посадовi особи, якi мають право пiдпису aKTiB про проведення звiрки
вза€морозрахункiв з дебiторами:

6- Посадовi особи, якi мають право пiдпису доку eHTiB у сферi публiчних
закупiвель:

ПершиЙ заступник голови !еснянськоi раИонноТ
в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацiТ

Алексеснко I. N4.

керiвник апарату Щеснянськоi районноi в MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

Машкiвська о. В.

йонноi в MicTi Киевi державнgТ адмiнiстрацiТ

Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та
звiтностi-головний бухгалтер ЩеснянськоТ

Некрашевич В. В.

м
зlrл

Посада пIБ

1 Полiщук C.I.

Керiвник апарату ол ЬГа МАШКIВСЬКА


