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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про інвентаризацію майна, що 

належить до комунальної 

власності територіальної громади 

смт Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградської області 

 

З метою впорядкування обліку майна та забезпечення достовірності 

даних бухгалтерського обліку, упорядкування, належного контролю за 

використанням майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної 

громади смт Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, відповідно до 

Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 № 879, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

30.10.2014 № 1365/26142, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Власівська селищна рада ,  

ВИРІШУЄ: 

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних 

активів, запасів, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх 

фактичної наявності та документального підтвердження станом на 

«___» __________ 20___ року у відповідності до чинного законодавства. 

2. Підприємствам, установам та організаціям, що належать до 

комунальної власності територіальної громади смт Власівка, підприємствам, 

установам, організаціям іншої форми власності, яким передано комунальне 

майно на баланс згідно з договорами, (далі - балансоутримувачі комунального 

майна): 

видати накази щодо створення інвентаризаційних комісій в термін 

до  __._______.20____ року та надати їх до виконавчого комітету селищної 

ради; 

станом на ___._______.20___ року провести суцільну інвентаризацію 

комунального майна у відповідності до наказу Міністерства фінансів України 

від 02.09.2014 № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію 

активів та зобов’язань". 
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3. Виконавчому комітету селищної ради провести 

до  __._______.20____ року інвентаризацію земель, житлового та нежитлового 

фонду, кладовища, доріг, тротуарів, зелених насаджень, скверів, пам'ятників, 

дитячих та спортивних майданчиків та інших об'єктів, що відносяться до малих 

архітектурних форм. За підсумками інвентаризації остаточно визначитися з 

балансоутримувачами даного майна та оприбуткувати його згідно з чинним 

законодавством. 

4. Передбачити при формуванні селищного бюджету на 2018 рік кошти 

для проведення інвентаризації комунального майна, що зазначено в п.3 даного 

рішення.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного 

голову. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.Бабаченко 


