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Про внесення змiн до наказу
вiд 20.02.2017 ЛЪ 2б-ОД та про
проведення iнвентаризацii
товарно-матерiальних цiнностей
та розрахункiв

На виконання ст. 10 Закону Украiни <Про бухгал,герськлtй облiк та

фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16 липня 1,999 року J\Ъ 99б-ХN та
Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом
VIiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 02.09.2014 Jф 879, з метою зliбезпечення
повноти та достовiрностi вiдображення даних в бухt,аrлt,ерсI)IiоNiу облiку i
контролю за збереженням матерiальних цiнностей

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до складу iнвентаризацiйноТ KoMiciT, зат,LJердженого
наказом Щепартаменту агропромислового розвитIt\/ CyMcbKc;'l' обласноТ

державноТ адмiнiстрацii вiд 20.02.2017 Jф26-ОД <11ро Bllecctl]lя змiн до
наказу вiд 30.|I.20l5 Jф 48-ОД пПро створення iнвентаризацiйноi KoMiciT> (зi
змiнами), виклавши ii склад у новiй редакцiТ (додаеться).

2 Провести повну iнвентаризацiю матерiальних цiIrностей та розрахункiв
станом на 01 .|2.20\7.

З .Щоручити проведення iнвентаризацiТ iнвенrаризацiй:iil:I KoMiciT

Щепартаменту агропромислового розвитку C),McbKcl', об;tасгrсll' державноi
адмiнiстрацii.

4. Iнвентаризацiю провести з 02.|2.2017 по |0.|2.20|7 ,rа l]иключно в
присутностi матерiально вiдповiдальних осiб.

5. Протокол засiдання KoMicii з проведення iнвентаризацiТ подати на
затвердження тимчасово виконуючому обов'язки дирек,l,оl]а f{ettt 1),1-зN{онт} в

TepMiH до 15 .|2 2017 .

6. Контроль за виконаннЯм цього наказу залишаю la собоtо.

п.[.Тr/рЧИН



зАтвЕрд)ItЕно

Наказ ЩепартамеIIту
агропромисловоt,о розl] l l гку
Сумськоi об: rасгtоТ лерit,ltвгtоi
адмiнiстрацiI
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Склад
i н ве нта ризацiй ноТ KoMicii Щеп арта менту а гроп роNt и сJIо l]o1,o р 0з l]итку

CyMcbKoi обласноi державноi адмiн icTpa uiТ

Турчин заступник директора ЩепартамеlI,гу - IIillIlt.ILIfик
Петро Iванович управлiння сприяння розвитку агрогlроN{и|Jlового

виробництва та харчовоi промt{ол(lвос,гi, l оловсt
KoMicii

Касян головний спецiалiст вiддiлу економiчного аналiзу,
Олександр Iванович iнвестицiй та розвитку сiльських територiлi

управлiння, член KoMiciT

Клименко начальник вiддiлу сприяння розвитку
VIаринаОлексiiвна агропромисловоговиробництва,охоронl.rпрацiта

харчовоТ промисловостi управлiння, член ltoMicii

Нiколаснко заступник начальника управлittItя бухгаrtr 0роького
Наталiя Миколаiвна облiку, економiчного аналiзу ,I,a 

роз|зLIl,ку сiльських
територiй - головний бухгалтер, LIлен KoMricii

Резнiк заступник начальника вiддiлу бухгаrrтерс1,1{ого
ОксанаМиколаiвна облiкутафiнансово-кредитногозабезпе.tсtrня-

заступник головного бухгал,[еI)аl, "lJleH rtоп, iciT

Скороход прr вiдний iнспектор з питань охорони rIрitцi та
Олександр Панасович ха човоi промисловостi управrriннrI, члеl] KoMicii

Заступник начальника управлiння
бухr,алтерського облiку, економiчного
аналiзу та розвитку сiльських територiй -
головний бухгалтер Н.М.t[iкола€нко


