
дЕснянськА рдйоннА в NIIсTI ки€вI

ДШВЖа,'ВНА ЛДNIIНIСТРЛЦIЯ

РОЗIIОРЯДЖЕННЯ

/' 0ц

Про внеСеннЯ змiн до розпорядження .Ц,еснянськоi

районноi в мlст1 Кисвi державноi адмiнiстраuiТ вiл

ЬВ *uirn" 20lб року Ns 245.<Про призначення

*ur"piun"Ho вiдповiдальних осiб>

вiдповiдно До Закону Укратни ппчо мiсцевi державнi алмiнiстрацiт),

постанови кабiнету MiHicrpi"';;;uin, "io 
26 сiчня 2011 рокУ Ns 59 кПро

затвердЖення Типового nono*b""" про бухгалтерську службу бюджетноt

установи>>, наказiв MiHicT.p.;;; БiнанЪiв УкраIни'вiд 29 грудня 2015,року

J.г9 |2|9 кПро затвердження деяких нормативно-ПраВОВИХ aKTlB З

бухгалтер."по- облiку в державному cbKTopi>, зареестрованого в

MiHicTepcTBi йстицii iКРаiНИ 
^16 

СiЧНЯ 201б РОКУ За Jr[s 85128215'

вiд 02 квiтня 2о|4року N, 3]2 <про затвердження порялку бухгалтерсь,кого

облiку о*р"*"* u*r""i",u зобов'язань бюджетних установ та внесення змlн до

деяких нормативно-право"*.. Й; : ,Ur:галтерського 
облiку бюджетних

установ>, .up"."r|ouuno.o в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни l б квiтня 2014 року

за Ns 4261252оЗ, вiд О2 ".f.."" 
'2о:'4 

ропу }г9 879 uПрО затвердЖеннЯ

положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань)), заресстрованого в

MiHicTep.r"i i.rrцiт укратп"-lЪ ",Ъrrr" _1О_11 ry_lt Т,*л'.'_:5126142' 
З МеТОЮ

забезпечеп""' "una*noro 
збереження. матерiальних цiннОСТеЙ У !,еСНЯНСЬКlИ

р^i.ЪйiИ в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрашiТ:

1. Внести змiни до Перелiк матерiал""" __:]al"л:iдальних 
осiб за

збереженнянеоборотнихuп''Ъi",матерiаль.3-11Y:':].оТаГрошоВИх
документiв у наuiональнiй валютi ,щеснянськоТ районноТ 1 yl:'i КИСВi ДеРЖаВНОТ

адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням !,еснянськоi районнот в MicTi

кисвi державноi адмiнiсrрu,,iт iЙzв^*"iтня 201б РОКУ }l''] 245 КПРО ПРИЗНаЧеННЯ

матерiально вiдповiдальних осiб>, та викласти йог,о в новiй редакцtl, що

додасться.



2. Начаstьнику вiддiлу

бухгалтеру Щеснянськоi ра

2

бухгалтерського облiку та звiтностi - головному

йонноi ; MicTi Киевi державноТ адмiнiстраuiТ

(В. Некрашевич) забезпечити

матерiальну вiдповiдальнiсть
вiддiлу з питань цивiльного
державноi адмiнiстраuiТ та

начаJIьника органiзацiйного

державноТ адмiнiстрачii

ення !,еснянськоТ
202l року Jt[ч 776

ноТ в MicTi Кисвi

2О16 року N 245 uПро призначення

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвника

апаратУ !,еснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацi'i

О. Машкiвську .

Голова
митро PATHIKOB

в мiсячний TepMiH укладання договору про повну

з Бойко Миколою Петровичем - начальником

захисту !,еснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi

Кулаго Наталiею Василiвною заступником

,iддiпу ,Д,еснянськоТ районноТ в MicTi Киевi



ЗАТВЕРД}КЕНО
розпорядження flеснянськоТ
районноТ в MicTi Кисвi державноi
алмiнiстрацiТ N 245 вiд 28 квiтня
20lб року(в редакцiТ розпорядження
ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
дiТв //9 )

головний спецiа,riст вiддiлу адмiнiстративно-
господарського забезпечення !еснянськоj' районноТ в
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстраuiТ

начальник вiддiлу з

Щеснянськоi районноТ
адмiнiстрацii

питань цивi"ltьного захисту
в MicTi Кисвi державноТ

ЩеснянськоТ районноТ
державноТ адм iH iстрацiТ

MlcTl Кисвi

ресстру
Киевi

завiдувач сектору з питань мобiлiзацiйноТ роботи

начальник вiддiлу ведення f,ержавного
виборцiв !еснянськоТ районноТ в MicT,i

державноТ адмiнiстрацiТ

заступник
Щеснянськоi
адмiнiстрацii

Перелiк матерiально вiдповiдальних осiб за :збереження
необоротних активiв, матерiальних цiнностей та грошових документiв у

нацiональнiй валютi Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ

АртЕN4чук
N4аксим
васильович

БоЙко
Микола
Петрович

IВАНЧЕНКО
Сергiй
Вiкторович

кошовА
Вiкторiя
BiKTopiBHa

кулАго
Наталiя
василiвна

начальника органiзацiйного вiддiлу

районноТ в мiс,гi Кисвi державноТ



поФАтнА
Наталiя
IBaHiBHa

Керiвник апарату

начальник
lеснянськоТ
адмiнiстрацiТ

2

вiддiлу
районноТ

iнформацiйних
MicTi Кисвi

технологlи
державноТ

ольга MAII]KIBCbKA.


