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Про сmворення iнвенmuразацiйноi
Kolyticii mа провеdення iнвенmарuзацii
MamepiallbHtlx tliнносmей в апараmi tпа
сmрукmурнах пidрозdtпаж районноi
d ер erc ав н oI аdлtiнiсmр u цii

вiдповiдно до Законiв Укратни <про мiсцевi державнi адпсiнiстраrдtt>,

<Про бухгалтерський облiк та фiнансOву звiтнiсть в YKpaTHi>>, Положення прФ

iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердж(енOгс Еаказо]\4 Мiнiстеlзства

фiнансiв Украiни вiд 02,09"2аш лъ879 (.i змiнами), з &,IеTOK) забезпе,lенr*-ц

збережеНня активiв i пiдтвердження достовiрностi даних бухгалтерсъксг0 облiк1,

та фiнансовоТ звiтностi:

1. Створити iнвентаризацiйну комiсiю дпя проведення iнвентариЗа.IЦil

матерiаЛьниХ щiнностей Е агlаратi та отруктк}]них iliдiэоздi.ттах

раидержадмlЕlстрац11, згlдно з додаткOм.

2.' Iнвентаризацiйнiй KoMiciT прOвести iнвентаризащirо фондi.в,

ма_поцiнного iнвентарю, необоротних активiв, запасiв, грOIлових коштiв Та

матерiалiв в апаратi райдержадмiнiстрацir i Tf структурних rriдроз,цiлах.

3" Iнвентаризацirо розпочати 4 листоЕада" 202С року i завершзl+ти :|\7

листопада 2020 року.

4.
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.Щодаток
до розпорядження голови
районноТ державноi адмiнiстрацiТ
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склАд
i н ве нта р и з а ц i й н оТ ко pl iciT дл я п ро в ед е Е{ н я i н в е нта р и з а яд i"t'

МаТеРiальних цiнностеЙ в апаратi та сrгрукryрних пiдроздйлах К.вFr{Оя*{к::r,,.

БузькоТ районноI держtавне"i адьтiнiстр* ч;Т

- перший заступник голови райдержадмiнiстрацii

- керiвник апарату райдержадмiнiстращiТ

- начаJIьник вiддiлу фiнансоtsо*гФсшодарськOгo
забезпечення - голсtsний бухга,чтео
аIIарату райдержадплiнi стратдiТ

- завiдувач сектору з питань правовоТ роботи,
загlобiгання та виявлення корушцiТ апарату
райдержадмiнiстрацiТ

- з авiдувач о ектору }i{итл ово -ксмунаJIь н 0 гс},

господарства, iнфраструктури, енергетики та
захисту довкiлля райдерlкадшлiнiстралдiТ

- головний спещiалiст вiддiлу фiнансово-
госцодарсъкOго забезпечення апаратy
райдержадrrаiнiстрацiТ tя

- завiдувач сектору з питань тдлtвiльнOго закrIоту,
взаемодii з правоохоронх{и]\{и органап,{и,
оборонноi, мобiлiзацiйноТ та ре}кимнФ-
секретнOТ роботи райдержадtиiнiстраriiТ

:1/,Ql:зl/аО

голова koMicii
Корбецький A.I.

Заступник голови KoMiciT
Височанська Л.П.

Секретар KoMicii
Ткалич H.I.

Члени KoMiciT

Щякiвнич Р.Й.

Савка О Д

Римар Н.В

Хаба о.В.

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацiТ Л. ВИСОЧАНСЬКА


