
Про створення iнвентаризацiйноi
KoMicii

ЗГiДНО Зi СТ. 10 ЗаКОНУ УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансовуЗВiТНiСТЬ В УКРаiЪЬ Та Положенням про iнвентаризацiю активiв тазобов'язань' затверджениМ нак€воМ MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд02,09,2014 j\b 87g, з метою забезпечення повноти та достовiрностiвiдобраЖеннЯ даниХ в бухгалтерському облiку i контролю за збереженням
матерiальних цiнностей

НАКАЗУЮ:

1, УтворИти постiЙно дiючУ iнвентаризацiйну комiсiю та затвердити iT
скJIад (додаеться).

2. Покласти на постiйно дiючу комiсiю Taki завдання:
1 ) органiзацiя проведення iнвентаризацiй;
2) забезпечення у мiжiнвентаризацiйний перiод проведення вибiрковот

iнвентаризацii товарно-матерiальних цiнностей у мiсцях зберiгання;з) участь р€}зом з вiддiлом бухгалтерського облiку та фiнансово-кредитнОго забезпечення у визначеннi результатiв iнЁентаризацiТ 
^i 

розробцiпропозицiй щодо залiку нестач i надлишкiв за пересортуванням, а також
списання нестач у межах норм природноi втрати;

4) виявлення активiв, що втратили свою первiсну якiсть або споживчi
властивостi, а також матерiальнi i нематерiалънi unr""", якi з тих чи iнших
причин не використовуються;

5) проведеннЯ оглядУ товарно-матерiальних цiнностей для складаннrIактУ прО списаннЯ, встановленням конкретних причин списаннrI товарно-
матерiаЛьниХ цiнностей: фiзичне або моральне зношування, реконструкцiя,використаннrI тощо;

\ 6) здiйснення контролю за вилученням зi списаних
матерiальних цiнностей придатних вуiлiв, деталей та
установЛеннЯ можливОстi ix використання та проведення ik оцiнки.з. Наказ Щепартаменту агропромислового розвитку вiд
J\ь24_оД вважати таким, що .втратив чиннiсть.

4. Контроль за виконанням цъого наказу

о.М.Непочатов
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ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказ директора fiепартаменту
агропромисJIового розl]иl,ку
СумськоТ обласноТ лерiкавltоТ
адN,Ilнlстрацll
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Склад
iнвентаризацiйноТ KoMiciT ЩепартамеIIту агропромислового розвитку

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстраuiТ

Турчин
Петро Iванович

нiколаснко
Наталiя I\4иколаТвна

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Касян
олександр Iванович

- заступник директора {епартаменту
начальник управлiння сгrрияння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоi
промиаловостi та кадрового забезIIечення,
голова KoMicii,
- начальник управлittня бухl.аltr,ерсьl(ого
облiку, економiчного аналiзlz та розR}{"l-к\,
сiльських територiй - головниiл бухгалтер,
члеt{ KoMiciT.
- ]]ачаJIьник. вiддiлу априянrrя розвитку
галузей сiльського господарства, охорони
працi та х8рq9зоi промисловостi, r{ле}i

KoMlc11.
- головний спецiалiст вiддiлу
економiчцого аналiзу, ir:вестицiй та
розвитI(у сiльських Teplrтopiil, ч"rtен

.коьцiсii.
- головний спецiа"цiсi Bi;i.;tr.,r}

органiзаrtiйно - кадровоl,о забе:зllе,tення.
член KoMicii.
- старший iнсгtектор з питань.охорони
прачi та мобiлiзацiйноТ роботи вiддiлу
априяння розвитку галузей сiльського
господарства, охорони працi та харчовоi
промисловостi, член KoMicii.
- головний сшецiалiст вiддiлу
бухгалтерського облiку та фiнаrrсово-
кредитного забезпечення, член KoMicii.

Пилип
Наталiя IBaHiBHa

Скороход
Олександр Панасович

НачальlIи к ушра влiння бухгалтерського
облiкуп економiчного аналiзу та розвитку
сiльських териlорiЙ -. голOвниЙ бухгалтер Н.VLНiколаенкtl


