
   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від "14" вересня 2021 року                          № 161 
 

 

Про проведення інвентаризації 
активів та зобов’язань станом на 

01 жовтня 2021року 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 

забезпечення повноти та достовірності даних бухгалтерського обліку, а 

також перевірки фактичної наявності активів та стану розрахунків 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради відповідно до Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2000року №419, та керуючись пунктом 7 

розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 

року № 879 (зі змінами), Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ 

від 29 грудня 2017 року №148: 

 

1. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 

активів, запасів, грошових коштів, документів та розрахунків Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради з перевіркою їх фактичної наявності 

та документального підтвердження станом на 01 жовтня 2021року.  

 

2. Для проведення інвентаризації створити інвентаризаційну комісію 

у складі згідно з додатком. 

 

3. Інвентаризаційній комісії надати відомості до відділу 

бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради до 25 грудня 2021року. 

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського 

голови від 10 листопада 2020 року № 131 “Про проведення інвентаризації 

активів та зобов’язань”. 

 

 

Міський голова                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 

 

Світлана СОРОКА 35 83 71 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Додаток  

до розпорядження міського голови  

«14» вересня 2021 року №161 

С К Л А Д  

інвентаризаційної комісії  

Голова комісії 

БАЛАКІРЄВА -    керуючий справами виконавчого комітету 

Світлана Миколаївна міської ради 

Члени комісії: 

БАБАЄВА                                -                       

Оксана Вікторівна 

начальник управління інформаційних 

технологій 

КАРХОВА                               - 

Тетяна Борисівна 

головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку 

КОЛЕСНИК                           - 

Ірина Вікторівна  

заступник начальника управління - начальник 
відділу організаційної роботи управління 
діловодства та організаційної роботи 

СОРОКА                                 - 

Світлана Костянтинівна 

начальник відділу бухгалтерського обліку-

головний бухгалтер 

НАСТОЯЩА                           - 

Анна Сергіївна 

головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення юридичного управління 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку -  головний бухгалтер 

        

         Світлана СОРОКА 


