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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2019 року 
м.Косів

№ 92-р

Про створення інвентаризаційної 
комісії виконавчого апарату районної ради 
та проведення інвентаризації

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 
звітності, виявлення фактичної наявності матеріалів, грошових кошті" 
перевірки дотримання умов та порядку збереження матеріальних і грошові, 
цінностей, підготовки до складання та здачі річної фінансової звітності 
відповідно до статті 10 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу 
Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 «Про затвердження 
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», затвердженого у 
Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142:

1 .Створити інвентаризаційну комісію виконавчого апарату районної ради 
у складі: е

• Петричук Володимир Васильович, заступник голови районної ради 
голова комісії;

• Мельничук Галина Юрїївна, головний бухгалтер районної ради, 
секретар комісії;

• Мартинюк Леся Ігорівна, головний спеціаліст з фінансово- 
економічних питань відділу обліку та звітності, фінансового та 
матеріального забезпечення виконавчого апарату районної ради, 
член комісії;

• Бойчук Мирослав Миколайович, заступник керуючого справами 
виконавчого апарату районної ради, член комісії;
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• Гавриш Ростислав Романович -  начальник управління 
господарського забезпечення, реконструкції та розвитку Косівської 
районної ради, член комісії.

2. Інвентаризаційній комісії провести інвентаризацію основних засобів, 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, канцелярських товарів т 
господарських матеріалів, нематеріальних активів, матеріалів, розрахунків за , 
місцезнаходженням шляхом підрахунку, зважування, обміру за участь 
матеріально відповідальних осіб, на зберіганні в яких ці цінності знаходяться 
станом на 20 грудня 2019 року. Інвентаризацію провести у присутності 
матеріально відповідальних осіб.

2. Комісії до 11 січня 2020 року передати матеріали інвентаризації на 
затвердження голові районної ради.

3. Вважати таким, ш,о втратило чинність розпорядження голови районне" 
ради №103-р від 27.12.2018 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою

Голова районної ради

^ОГОДЖЕНО:
Мельничук Г.Ю.
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