
 

 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 182 

 

 

від 29 жовтня  2019 року 

                                                                             

Про створення інвентаризаційної комісії  

та проведення щорічної інвентаризації 

 

У зв’язку з підготовкою до складання річної фінансової звітності, з метою 

забезпечення збереження матеріальних цінностей в установах та підтвердження правильності 

та достовірності відображених данних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звутність в Україні» від 16.07.1999 №996-

ХІV, Положенням про інвентаризацію активів та зобовязань затвердженного наказом 

Міністерством фінансів України №879 від 02.09.2014 року, а також іншими нормативними 

документами, що регулюють порядок проведення інвентаризації: 

 

1. Створити постійно-діючу інвентаризаційну комісію по КЗ «Музиківський 

ліцей» у складі: 

1.1. Погрібна Л.С. – секретар сільської ради, голова комісії; 

Члени комісії: 

1.2. Славич В.В. – директор КЗ «Музиківський ліцей»; 

1.3. Політика Т.В. – секретар КЗ «Музиківський ліцей»; 

1.4. Пономарьова М.С. – провідний спеціаліст бухгалтерсько-фінансовго відділу 

Музиківської сільської ради; 

1.5. Адамкович Г.В. – провідний спеціаліст бухгалтерсько-фінансовго відділу 

Музиківської сільської ради. 

2. Створити постійно-діючу інвентаризаційну комісію по КЗ «Східненська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів» у складі: 

2.1. Погрібна Л.С. – секретар сільської ради, голова комісії; 

Члени комісії: 

2.2 Серба В.В. – заступник директора КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

2.3 Чепура М.М. – секретар КЗ ««Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

2.4 Адамкович Г.В. – провідний спеціаліст бухгалтерсько-фінансовго відділу 

Музиківської сільської ради. 

2.5 Волошина О.В. – головний спеціаліст бухгалтерсько-фінансовго відділу 

Музиківської сільської ради. 

3. Створити постійно-діючу інвентаризаційну комісію по іншим комунальним 

закладам та об’єктам у складі: 

3.1. Погрібна Л.С. – секретар сільської ради, голова комісії; 

Члени комісії: 

3.2. Вова Т.О. -  в.о. старости Музиківської сільської ради; 

3.3. Поберезська О.М. - головний спеціаліст бухгалтерсько-фінансовго відділу 

Музиківської сільської ради; 

3.4. Трибушна Т.В. - головний спеціаліст з муніципальних ініціатив та інвестицій 

Музиківської сільської ради. 

3.5. Ртіщева В.С. – спеціаліст-фінансист І категорії бухгалтерсько-фінансовго 

відділу Музиківської сільської ради; 



4. Покласти на створенні інвентаризаційні комісії такі функції: 

4.1. Організація проведення інвентаризації та здійснення інструктажу членів 

комісій; 

4.2. Здійснення контрольних перевірок правильності проведення інвентаризації; 

4.3. Здійснення контролю за збереження матеріальних цінностей, дотриманням 

матеріально-відповідальними особами правил їх зберігання та ведення первинного обліку; 

4.4. Перевірку правильності визначення інвентаризаційних різниць, 

обгрунтованості пропозицій щодо заліків пересортування цінностей у всіх місцях їх 

зберігання; 

4.5. Приймати рішучі дію у випадках встановлення серйозних порушень правил 

проведення інвентаризації та виявлення недоліків; 

5. Інвентаризацію провести силами робочих інвентаризаційних комісії в терміни з 

01.11.2019 по 30.11.2019 року. 

6. В пятиденний строк після закінчення інвентаризації передати матеріали 

інвентаризації на затвердження сільському голові. 

7. Інвентаризацію провести в присутності матеріально відповідальних осіб: 

7.1. Заваринської К.С. – завідувача КЗ «Загорянівська сільська бібліотека»; 

7.2. Котова Н.М. – спеціаліст з молодіжної політики Музиківської сільської ради 

(приміщення та обладнання КЗ «Музиківська сільська бібліотека», приміщення та 

обладнання сектору з надання послуг населенню Східненського територіального округу); 

7.3. Вова Т.О – в.о. старости СТО (приміщення та обладнання КЗ «Східненська 

сільська бібліотека»); 

7.4. Янкова С.Є. – завгосп КЗ «Музиківський ясла-садок»; 

7.5. Чихун Л.Л. –завгосп КЗ «Східненський ясла-садок»; 

7.6. Погрібна Л.С. – секретар сільської ради (приміщення та обладнання апарату 

сільської ради); 

7.7. Позняк С.В. – директор КЗ «Східненський сільський будитнок культури»; 

7.8. Фесюк І.М. – директор КЗ «Музиківський сільський будинок культури»; 

7.9. Шебельніков С.Г. – інспектор з безпеки, громадський помічник дільничного 

інспектора (приміщення та обладнання громадського пункту охорони порядку); 

7.10. Ухіна Т.В. – прибиральниця службових приміщень (адмінбудівля); 

7.11. Ільяш І.В. –водій; 

7.12. Мазуренко В.П. – водій. 

8. Контроль залишаю за собою.  

 
 
 

Сільський голова                                                                  С.Н. Лейбзон 


