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СУМСЬКА ОБЛАСНА ВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

щ
дЕржА

ttni/ {я
Про проведецня позаплановоТ
iнвентаризацiТ товарно-матерiальних
цiнностей та розрахункiв

На виконання розпорядження голови Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстРацii вiд 01.03.201б J\Ъ 92-ОДпПро проведення внутрiшнього аудиту),
керуючИсь Законом Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiстъ
В YKpaiHi> та ПоложенняМ прО iнвентаризацiю активiв та зобов'язань,
затвердженим наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 02.09.2014 Ns 879,
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 30.10.2014 за Jф 1,з65126142,
iншими нормативними актами, що регулюють порядок ведення
бухгалтерського облiку, з метою забезпечення повноти та достовiрностi
вiдобраЖеннЯ даниХ в бухгаЛтерському облiку i контролю за збереженням
матерiальн их цiн ностей

НАКАЗУЮ:

1. УтвОрити iнвентаризачiйну комiсiю та затвердити ii склад (додасться).
2. ПРОВеСти вибiркову iнвентаризацiю матерiальних цiнностей у

ПРИСУТНОСТi ГоЛовного спецiалiста вiддiлу внутрiшнього аудиту СумськоТ
обласноi державноi адмiнiстрацiТ Кролевецького Ю.В.

З. ВiДДiЛУ бУхгалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення
ПiДГОТУВати та передати iнвентаризацiйнiй KoMicii оборотнi вiдомостi
матерiальних активiв та розрахункiв, що перебувають на облiку станом на
09.0з.2016.

4. МаТеРiали iнвентаризацii пiдготувати i надати на розгляд у TepMiH до
16.03.201б.

5. КОНТРОлЬ За виконанням наказу покласти на начальника управлiння -
головного бухгалтера НIКОЛАСНКО Наталiю МиколаТвну.

Заступник директора Щепартаменту О.П.Петрова
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Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумсъкоi обласноi державноi

Jъ //-ря

Склад
iнвентаризацiйноi koMicii Щепартаменту агропромислового розвиткуСумськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ

Турчин
Петро Iванович

нiколаснко
наталiя Миколаiвна

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Скороход
Олександр Панасович

Гладун
олена МиколаIвна

- заступник директора Щепартаменту
нач€шьник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоI
промисловостi та кадрового забезпечення,
голова KoMicii.
- 

_начuшъник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльсъких територiй - головний бухгалтер,
член KoMiciI.
- начальник вiддiлу сприяння розвитку
галузей сiльсъкого господарства, охорони
працi та харчовоТ промисловостi, член
KoMiciT.
- старший iнспектор з питань охорони
працi та мобiлiзацiйноТ роботи вiддiлу
сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, охорони працi та харчовоi
промисловостi, член KoMiciT.
- головний спецiалiст вiддiлу
бухгалтерського облiку та фiнансово-
кредитного забезпечення, член KoMiciT.

Начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй - головний by*.urrr.p Н.М.Нiкола€нко




