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Про проведення iнвентаризацii
комунЕrльного майна територiальноi
громади MicTa Киева, переданого
ло сфери управлiння Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстраuii, яке облiковуеться на
балансi пiдприсмств, установ,
органiзацiй Печерського району
MicTa Киева

Вiдповiдно до cTaTTi 60 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування
BYKpaiHi>, cTaTTi 10 Закону Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaiHi>, cTaTTi 12 постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
кПро затвердження Порядку поданнJI фiнансовоi звiтностi) вiд 28 лютого
2000 року Ns 419, а також вiдповiдно до Положення про iнвентаризацiю активiв
та зобов'язань, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни
вiд 02 вересня 2014 року Л! 879, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
30 жовтня 2014 року ЛЬ l3б5/2бl42, враховуючи розпорядження Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii вiд 10 грудня 2010 року Np 1l12 <Про питанrя органiзацii
управлiння районами в MicTi Киевi> з метою забезпечення повноти i достовiрностi
облiку матерiальних цiнностей, якi рахуються rta балансi пiдприемств, установ,
органiзацiй Печерського району MicTa Киева:

1. Провести iнвентаризацiю комунального майна територiальноi громади
MicTa Киева, переданого до сфери управлiння ПечерськоI районнот в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, яке облiкову€ться r{a балансi у пiдприсмств, установ,
органiзацiй Печерського району станом на 0l жовтня 2022 року згiдно
з додатком (лодаеться).

3 . 
2..BciM пiдприемствам, ycTarloBa' та органiзацiям, згiлно з додатком, надатI.I

15 до вlддlлу з питань майна комунальноi власностi Печерськоi районноi в MicTi
Р Киевi державноi адмiнiстрацii у TepMiH до i9 листопада 2О22року копiюlb
Ь розпорядчого докумецту про створеIlня iнвентаризацiйноТ KoMicii,
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iнвентаризацiйнi описи та копii протоколiв засiдаЕня iнвентаризацiйноi koMicii

в паперовому та електронному виглядах,

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на першого

заступника .ono"" Печерськоi районноi в Micii Киевi державноi адмiнiстрацii
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ПечерськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
Ё7 ос D?.Jаi-Z /а/dэZ.

пЕрЕлIк

пlдпри€мств, установ, органiзацiй Печерського району MicTa Киева, яким
необхiдно провести iнвентаризацiю комунального майна територiальноТ

громади MicTa Киева, переданого ло сфери управлiння Печерсько.r"районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
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Назва комунального пiдприемства, установи, органiзацii

Бюджетнi о ганlзацll
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