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В зв'язку з підготовкою до складання та здачі річної фінансової звітності згідно п. І О 
«Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України №879 від 02.09.2014 р». наказую: 

І. Провести річну інвентаризацію: 

-основні засоби та інші необоротні активи. в тому числі прийняті та переда1-11 в 

тимчасове користування стороннім організаціям. станом на О І. І 0.20 І б.: 
-нематеріальних активів, в тому числі прийнятих та переданих в тимчасове 

користування стороннім організаціям. станом на О 1.10.20 І б.; 
- незавершених капітальних інвестицій~ 
- наявність грошових коштів. що знаходяться в касі. та бланків суворої звітності 

станом на О І. І 1.2016. 
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-товарно-матер1альних цшностеи, продуктш харчування, м якого швентаря станом 

на 01.10.2016.; 
- малоцінних та швидкозношувальних предметів, в тому числі зданих в тимчасове 

користування стороннім організаціям або прийняті від них~ станом на О 1.10.2016; 
-розрахунків з дебіторами і кредиторами та інших статей балансу, які враховуються 

на балансі і позабалансом. стано1\,t на О І. І 0.2016 р. 
-розрахунків з підзвітними особами і депонентами станом на О 1.10.2016 р. 
Інвентаризацію провести в строк з О 1.10.201 б по 30.11.2016 р. 
2. Для проведення інвентаризації скласти постійно діючу інвентаризаційну комісію 

у склад~: 

Голова комісії: Якименко Ю. І. - проректор 

Члени комісії: Ковальов П. В. - проректор з ал.міністративно-господарської 

роботи 

Бежевець А. М. - начальник юридичного управління 

Ковтун О.В. - заст.головного бухгалтера 

2.1. В зв'язку з великим обсягом робіт, які потрібно виконати в обмежений термін, 
при проведенні щорічної інвентаризації призначити інвентаризаційні комісії структурних 

підрозділів 
2.2. Головами інвентаризаційних комісій структурних підрозділів призначаються 

декани, завідувачі кафедр. директори, а в інших підр03ділах - керівники (згідно додатку 

№1) 



2.3. Інвентаризаційні ком1с11 структурних підрозд1тв підпорядковані постійно 
діючій інвентаризаційній комісії і працюють під її безпосереднім керівництвом. 

2.4. Інвентаризаційні комісії структурних підрозділів передають оформлені 
належним чином інвентаризаційні описи в розпорядження поспино діючої 
інвентаризаційної комісії не пізніше наступного дня після проведення інвентаризації. 

2.5. Матеріально-відповідальним особам підтвердити наявність дорогоцінних 
металів, які вміщуються в приладах та устаткуванні. 

З. Інвентаризацію провести в присутності матеріаw1ьно-відповідальних осіб. 

4. Інвентаризацію каси та продуктів харчування провести раптово. 

5. Матеріально-відповідальним особам всі локументи про рух матеріальних 
цінностей, їх списання і матеріальні звіти подати у від;tіл !\Нпсріаm>ного обліку та звітності 
до 30.09.2016 

6. Матеріально-відповідальним особам підготувати списки матеріальних цінностей 
що підлягають списанню через Міністерство освіти і науки України. 

7. Відділу матеріального обліку та звітності здійснити до початку інвентаризацн 
обробку всіх документів про надходження і видатки матеріальних цінностей і зробити 
відповідні записи в реєстрах аналітичного обліку. 

8. Робочим інвентаризаційним комісіям: 
- взяти розписку від матеріально відповідальної особи до початку інвентаризації, що вс1 

прибуткові та вибуткові документи на товарно-І\~атеріальні цінності подані у відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. а також про оприбуткування і вибуття матеріальних 
цінностей 

-провести інвентаризацію цінностей по їх місцезнаходженню шляхом підрахунку. 

зв<'жування. заі\,tіру при участі J\tатеріально-відповідаль11ої особи. 11а зберіганні якої такі 

цінності знаходяться і по закінченні інвентаризації в трьохденний термін подати в 

центральну інвентаризаційну комісію протоколи засідання комісій~ 

- під час інвентаризації у випадку необхідності прийому і відпуску матеріальних цінностей 

керуватись пунктом 9, 11 розділу «Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України» №879 від 02.09.2014 р, скласти 

акти інвентаризації об'єктів державної власності що пропонуються до списання. 

9.Інвентаризаційній комісії до 25 грудня 2016 року розглянути результати 

інвентаризації та подати пропозиції по впорядкуванню прийому. зберігання та відпуску 

матеріальних цінностей, покращенню обліку контролю за їх збереженням. Протокол 

інвентаризації надати мені для затвердження. 

І О. Перенести терміни чергових відпусток гоmв. член1в комісії та матер1ально

відповідальних осіб до закінчення інвентаризації. 

11. Заборонити проведення інвентаризації у випадку відсутності одного з члеюв 

робочих інвентаризаційних комісій. 

12. Після проведення робочими інвентаризаційними КО!\tісіями зняття фактичних 

залишків матеріальних цінностей, порівняння наявності вказаних цінностей з даними 
бухгалтерського обліку і у випадку затвердження протоколу засідання місцевої 
інвентаризаційної комісії дозволити головам робочих комісій приймати рішення про 
надходження та вибуття матеріальних цінностей. 

. . 
13. Відповідальність за проведення інвентаризації покласти на кершниюв 

структурних підрозділів (деканів, директорів, завідувачів кафедр, керівників НДІ, 
керівників підрозділів). 



14. Кер і вни кам структурних підрозділ і в ознайомити з наказом голів, членів коміс ії і 
матеріально в ідповідальних ос іб під підпи с. 

15. При проведенні і нвентаризації, і нвентаризаційн им ком1с1ям керуватись 

наступними нормативними документами : 

-Законом України «Про бухгалтерський обл і к і ф і нансову звітність в Україні» від 16.07.99 
№ 996-XIV 

-Наказом Мін істерства ф інанс і в України в ід 26 . 06.2013р. №61 1 "Про затвердження Плану 

рахункі в бухгалтерського обл і ку бюджетних уста нов». 

- Положення про інвентаризацію актив і в та зобов · я зань. затверджене Наказом 

Мін істерства ф інансів Україн и №879 в ід 02.09 .20 14 р . 

-Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обл іку у державному 

сектор і , затверджен і Міністерством фінанс і в України в ід 12 .1 0.20ІОр.№ 1 202: 

121 «Основн і засоби»; 

122 «Нематер іальн і активи»; 

123 «Запаси ». 

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Ректор НТУУ «КПІ» М .З . Згу ровсь1<:ий 



Проект на1сазу вносить 

заступник голо ного бухгалтера 
____ Р'с_: __ Ковтун О.В. 

Надруковано у 3-х примірниках 
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