
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

29.10.2021                                  с.Миколаївка                                       №   136-  ОД  

Про проведення щорічної 
інвентаризації в 2021 році

Для  забезпечення повноти та достовірності  відображення даних у річній
фінансовій звітності і на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову  звітність  в  Україні»  від  16.07.1999  №  996-XIV,  Положення  про
інвентаризацію  активів  і  зобов'язань,  затвердженого  наказом  Міністерства
фінансів України від 02.09.2014  № 879, Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, а
також  інших  нормативних  документів,  що  регулюють  питання  проведення
інвентаризації і складання річної фінансової звітності.

НАКАЗУЮ:

1.  Провести  в  установах,  що  обслуговуються  централізованою
бухгалтерією  річну  інвентаризацію  основних  засобів,  нематеріальних  активів,
малоцінних і швидкозношуваних предметів, господарських матеріалів, продуктів
харчування,  грошових  засобів  з  перевіркою  їх  фактичної  наявності  та
документального  підтвердження  станом  на  01  листопада  2021р.  Розпочати
інвентаризацію з  01.11.2021 р. і завершити  30.11.2021 р.

2.  Для  проведення  інвентаризації  установ  освіти  створити  центральну
комісію в такому складі:
Голова комісії:      

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та
спорту  Одінцова Н.С.

Члени комісії:   
- провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Геращенко М.П.
- бухгалтер централізованої  бухгалтерії  відділу освіти,  молоді  та спорту

Іванова В.В.
- бухгалтер централізованої  бухгалтерії  відділу освіти,  молоді  та спорту

Іванова-Скорик Т.В.
3. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
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3.1. Створити місцеві інвентаризаційні комісії з числа працівників установи,
включивши до її складу представників централізованої бухгалтерії відділу освіти,
молоді та спорту. 

3.2.  Видати  наказ  про  створення  інвентаризаційних  комісій  на  місцях,
включивши в  їх  склад  бухгалтерів  централізованої  бухгалтерії  (див.  п.6  цього
наказу).

4.  Бухгалтерам централізованої  бухгалтерії  при проведенні  інвентаризації
керуватись «Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та
інших  статей  балансу  бюджетних  установ»  затверджену  спільним  наказом
Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства
України 30 жовтня 1998 року №90. 

5. Всі неузгоджені питання і конфлікти, які виникли між інвентаризаційною
комісією і матеріально-відповідальними особами, розглядає центральна комісія, а
невирішені – організація вищого рівня.

6. Відрядити бухгалтерів централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді
та спорту для роботи в інвентаризаційних комісіях на місцях:

№
з/п

Відповідальна особа Місце проведення

1 Іванова В.В.
Кровненський ЗДО «Пролісок»
Кровненський ЗЗСО І-ІІІст.
Миколаївський НВК
Яструбинський НВК

2 Іванова-Скорик Т.В.
Лікарський НВК
КДНЗ «Веселка»
Северинівська ЗОШ І-ІІ ст.

     7. Центральній комісії провести інвентаризацію в апараті управління відділу
освіти,  молоді  та  спорту,  централізованій  бухгалтерії  та  місцевому  центрі
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» з 01.11.2021 по 30.11.2021 року.
          8. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера відділу
освіти, молоді та спорту Одінцову Н.С.

Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту                                                                  Наталія  МАКШЕЄВА

 
З наказом ознайомлені:                   ______________Одінцова Н.С.

                                                  ______________Геращенко М.П.
                                                            ______________Іванова В.В. 

 ______________Іванова-Скорик Т.В.


	

