
ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

.2020 м. Кривий Ріг №

Про проведення чергової щорічної 
інвентаризації майна комунальної 
власності міста

Згідно з розпорядженням міського голови від 08.09.2020 №209-р «Про 
щорічну інвентаризацію майна комунальної власності міста», з метою перевірки 
відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності майна, що 
перебуває на балансовому обліку комунальних підприємств, закладів та 
установ; згідно з рішенням міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі 
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами; 
керуючись Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» (ст. 10), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 42), 
Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим Наказом 
Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зі змінами. 
Наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року № 572 «Про 
затвердження типових форм для відображення, бюджетними установами 
результатів інвентаризації», зі змінами.

НАКАЗУЮ:

7. Начальникам, головним бухгалтерам відділів освіти виконкомів 
районних у місті рад, керівникам та головним бухгалтерам закладів освіти, які 
здійснюють бухгалтерській облік самостійно:

1.1. Провести інвентаризацію майна, що перебуває на Вашому балансі 
станом на 01.10.2020.

1.2. Надати до управління комунальної власності міста виконкому 
Криворізької міської ради підсумкові матеріали інвентаризації на паперових 
носіях та в електронний перелік комунального майна.

До 01.02.2021
нестачі1.3. У разі наявності фактів нестачі матеріальних цінностей, 

відображених у підсумкових матеріалах інвентаризації в підпорядкованих 
закладах і установах надати до департаменту освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради та управління комунальної власності міста



2 
виконкому Криворізької міської ради узагальнену інформацію та відповідні 
документи (пояснення, акти обстеження, розрахунок розміру збитків від 
викрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей тощо), у 
тому числі про вжиті заходи щодо цього.

До 12.02.2021
1.4. За результатами проведеної інвентаризації оновити перелік майна, 

закріпленого за підпорядкованими закладами й установами на праві 
господарського відання (оперативного управління).

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Тетяна Кріпак

Олена Косінова 92 03 90


