
крисинськА сlльськА рАдА
БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKlBCbKoi оБлАстI
XLIII сесiя VII скликання

Рiшення
Вiд 26 березня 2020 року N! 691-VII

Про створенпя KoMicii на сппсання основних
засобiв, iнших необоротних матерiальних
актшвiв. нематерiальних активiв та на
списан ня матерiальних цiнностей

вiдповiдно до Закону Укратни <про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaiHi>> вiд 16.07.1999 року за Nэ 996-XIV, Порядку списання
об'ектiв державноТ власностi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 08.11.2007 року Nэ 1314 (iз змiнами та доповненнями).Методичних
рекомендацiй з бухгалтерського облiку запасiв суб'сктiв державного сектору,
затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 23.01,2015 року
JVоll(iз змiнами i доловненнями),Положення про iнвентаризацiю активiв та
зобов'язань, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни вiд
02,09.20l4 року М 879 (iз змiнами), наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
13.09.2016 року No 818 <Про затвердження типових форм з облiку та списання
основних засобiв суб'сктами державного сектору та порядку ix складання)),
наказу Щержавного казначейства Украiни вiд 18,12.2000 року <1З0 <Про
затвердження типових форм облiку та списання запасiв бюджетних установ та
iнструкцiй про'iх складання>, вiдповiдно до Положення про порядок списання
майна комунальноi власностi територiальноТ громади Крисинськоi сiльськоi
ради та надання дозволу на списання основних засобiв, Крисинська сiльська
рада

ВИРIШИЛА:
l, Дlя списання основних засобiв, iнших необоротних активiв,

нематерiальних активiв, для визначення непридатностi та встановлення
неможливостi лодальшого використання запасiв с t вори lи комiсiю. цо
додаеться ( Щодасться).

2. Установити, що у разi персонаJIьних змiн у складi KoMiciT або у
вiдсутностi осiб, якi входять до складу KoMicii у зв'язку з вiдпусткою,
хворобою чи з iнших причин, особи, якi виконують Тх обов'язки, входять до
складу KoMiciT за посадами.

3. На керiвникiв т iB, матерiально-вiдповiдальних осiб в
установах, покласти оформлення документацii згiдно з
чинним законодавст

4. Контроль за ення залиtпаю за собою.

Секретар сiльськоi н. ФЕдько



ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшеЕням XLIII cecii
VII скликаяня
вiд 26,03.2020 р. No 69l-VII

склАд

KoMicii на списання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних
активiв, нематерiальниХ активiв та списання матерiальних цiнностей
Крисинськоi сiльськоi ради

Голова KoMicii:

l. Федько Наталiя Анатолiiвна - секретар КрисинськоТ сiльськоТ ради

Члени KoMicii:

2. Семко Ольга Миколаiвна - головний бухгалтер сiльськоТ ради;

3. Жданюк Iгор Iларiонович депутат КрисинськоТ сiльськоi ради;

4. Задорожня Ольга ,Щмитрiвна - депутат Крисинськоi сiльськоi ради;

5. Скирла Руслан Володимирович депутат Крисинськоi сiльськоi'ради;

6. Кальницький Свген Сергiйович - депутат Крисинськоi сiльськоТ ради.


