
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Наказ
04.01.2021                                                                                                     №02-ОД

Про створення постійно 
діючої комісії для здійснення
списання та оприбуткування 
матеріальних цінностей

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999р. за № 996-XIV, Порядку списання об’єктів
державної  власності,  затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України
від 08.11.2007 № 1314 (із змінами та доповненнями), Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку  запасів суб’єктів державного сектору, затверджених
наказом  Міністерства  фінансів  України  від  23.01.2015  №11  (із  змінами  і
доповненнями),   Положення  про  інвентаризацію  активів  та  зобов’язань,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014  № 879 (із
змінами), наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р., № 818 «Про
затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами
державного сектору та порядку їх складання», наказу Державного казначейства
України  від  18.12.2000р.  №130  «Про  затвердження  типових  форм  обліку  та
списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання»,

НАКАЗУЮ:
1.Для  розгляду  питань  оприбуткування  матеріальних  цінностей  та

списання  основних  засобів,  інших  необоротних  матеріальних  активів,
нематеріальних активів, для проведення списання, визначення непридатності та
встановлення  неможливості  подальшого  використання  запасів,  а  саме:
малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів,  господарських  матеріалів  і
канцелярського  приладдя,  палива,  запасних  частин  до  транспортних засобів,
машин  і  обладнання,  інших  матеріалів  із  балансу  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  Миколаївської  сільської  ради  створити  постійно  діючу  комісію  на
2021 рік у складі: 

Голова комісії: Макшеєва  Н.С., начальник  відділу  освіти,  молоді  та
спорту;

Члени комісії: Одінцова Н.С., головний бухгалтер відділу;
Геращенко М.П., провідний спеціаліст відділу;
Базима Н.А., бухгалтер.
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2.  Покласти на комісію відповідальність за  документальне оформлення
оприбуткування та списання матеріальних цінностей із балансу відділу освіти,
молоді та спорту, прийняття рішення про передачу цінностей на відповідальне
зберігання,  доцільність  списання  цінностей,  що  непридатні  для  подальшого
використання.

3.  Установити,  що  у  разі  персональних  змін  у  складі  комісії  або  за
відсутності  осіб,  які  входять  до  складу  комісії,  у  зв’язку  з  відпусткою,
тимчасовою  непрацездатністю  чи  з  інших  причин,  особи,  які  виконують  їх
обов’язки, входять до складу комісії за посадами.

4.  Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  головного  бухгалтера
відділу освіти, молоді та спорту Одінцову Н.С.

Начальник відділу освіти,      Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту

З наказом ознайомлені:                    _______________ М.П.Геращенко 
_______________ Н.С. Одінцова 
_______________ Н.А.Базима 


	

