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15.12.2020                                                                                                           №16
                                                                                                    
Про проведення інвентаризації
коштів ,основних засобів , товаро – 
матеріальних цінностей та розрахунків

З метою  забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх 
зіставлення з фактичною наявністю  майна ,відповідно  до ст..10 розділу ІІІ Закону 
України «Про бухгалтерський облік», наказу МФУ УДК від 30.10.1998 року №90 
«Про затвердження інструкції з  інвентаризації основних засобів ,ТМЦ,грошових  
коштів ,розрахунків та інших статей балансу»,керуючись  п.1ст.29 Закону   України   
«Про місцеве самоврядування  в Україні » виконавчий комітет  Тернівської сільської 
ради  вирішив:
1.Провести інвентаризацію коштів  основних засобів ,товарно – матеріальних 
цінностей та розрахунків по установах.

2.Затвердити інвентаризаційну комісію в складі  :
- голова комісії – Совгиря  Олександр Георгійович ,заступник сільського голови  з 
питань діяльності  виконавчого органу  ради;                  
- члени комісії – Ляшенко Інна Миколаївна , в. о. начальника відділу освіти                
                              культури ,молоді та спорту;

                    - Холоденко Антон Євгенович  , в.о начальника служби у          справах
дітей ; 

                           - Одородько Володимир Іванович ,головний спеціаліст                         

                              фінансово – економічного відділу; 

                        -  Коханова Ірина Григорівна, головний спеціаліст відділу             
                              бухгалтерського обліку та звітності ;

- Ляшенко Наталія Володимирівна,староста  Сердюківського старостинського 
округу;

- Вибивайло Володимир Федотович,староста  Попівського 
старостинського округу  ;



- Шапталенко Віктор Іванович,староста  Малосмілянського 
старостинського округу;

- Куликова Олена Дмитрівна ,староста Пастирського 
старостинського округу.

3. Комісії провести  роботу  по інвентаризації коштів ,основних засобів , 
товаро  – матеріальних цінностей .

4.Бухгалтерії забезпечити по установах сільської ради на день закінчення 
інвентаризації  записи по картках аналітичного обліку усіх  документів  та  
підготувати дані  бухгалтерського обліку для порівняння  з фактичною наявністю 
цінностей .

5.Матеріально відповідальним особам до проведення інвентаризації  підготувати  всі
необхідні  дані  для проведення планової і своєчасної  інвентаризації матеріалів і 
цінностей. По закінченню інвентаризації звірити фактичні наявності матеріальних 
цінностей з даними бухгалтерського обліку.

6.  Кохановій  І.Г.  ,  головному  спеціалісту  відділу   бухгалтерського  обліку  та
звітності  ,надати  сільському  голові   протокол   з  усіма  відомостями  результатів
інвентаризації на затвердження .

7.Про результати інвентаризації  коштів основних засобів  ,  товаро – матеріальних
цінностей  та  розрахунків  по  установах  села  заслухати  на   засіданні  виконавчого
комітету.

8.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову.

 Сільський голова                                                                            Юрій  КРИВДА 


