
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31 жовтня 2011р.          № 455 

 

 

Про проведення щорічної інвентаризації 

майна, що передано до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації та обліковується на 

балансі комунальних підприємств, 

організацій та установ Дніпровського 

району міста Києва 

 

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», Інструкції по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 

від 11.08.01994 № 69 «Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків», Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, 

розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом 

Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів 

України від 30.10.1998 № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації 

матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», 

пункту 4.4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації 

управління районами в місті Києві», з метою підтвердження правильності та 

достовірності даних бухгалтерського обліку та перевірки наявності майна, що 

передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації: 

 

1. Керівникам комунальних підприємств, організацій та установ, на балансі 

яких обліковується майно, що передано до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації: 

1.1. Утворити комісії з проведення інвентаризації. 

1.2. Провести інвентаризацію малоцінного інвентарю станом на 01 жовтня 

2011 року та основних засобів станом на 01 листопада 2011 року. 



1.3. Результати інвентаризації оформити відповідними описами, складеними 

за місцем знаходження майна, за підписами матеріально відповідальних осіб, 

голови та членів комісії з проведення інвентаризації. 

1.4. Підсумки інвентаризації відобразити в річних балансах. 

2. Відділу з питань майна комунальної власності Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за проведенням 

інвентаризації основних засобів та малоцінного інвентарю комунальних 

підприємств, організацій та установ, на балансі яких обліковується майно, що 

передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

3. Директорам комунальних підприємств, на балансі яких обліковується 

майно, що передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, подати до 30 листопада 2011 року результати 

інвентаризації з копіями інвентаризаційних описів до відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Короткіх Г. А. 

 

 

 

 

Голова             О. Шевчук 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від « 31 » жовтня 2011 № 455 

 

 

ПЕРЕЛІК 

комунальних підприємств, організацій та установ, на балансі яких обліковується 

майно, що передано до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації та підлягає інвентаризації 

 

№ 

п/п 
Назва підприємства П.І.Б. керівника 

1 Дніпровська районна в місті Києві державна 

адміністрація 

Шевчук О. С. 

2 Фінансове управління Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

Лавров В. С. 

3 Управління освіти Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Ільєнко В. П. 

4 Навчально-виховний комплекс «Домінанта»  Уфімцева С. В. 

5 Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

«Зміна»  

Аношкіна Є. В. 

 

6 Український коледж ім. В. О. Сухомлинського 

№272  

Хайруліна В. М. 

 

7 Станція юних техніків – центр науково-технічної 

творчості молоді  

Германчук В. Г. 

 

8 Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Панченко О. І. 

9 Управління охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

Карабаєв Д. Т. 

10 Центральна районна поліклініка Дніпровського 

району міста Києва  

Седченко І. В. 

11 Поліклініка № 1 Дніпровського району міста Києва Котович Є. Ф. 

12 Поліклініка № 2 Дніпровського району міста Києва Глушенкова О. В. 

13 Поліклініка № 3 Дніпровського району міста Києва Попович П. І. 

14 Поліклініка сімейного лікаря «Русанівка» 

Дніпровського району міста Києва 

Каштелян О. А. 

15 Дитяча поліклініка № 1 Дніпровського району міста 

Києва 

Скрипка С. М. 

16 Дитяча поліклініка № 2 Дніпровського району міста 

Києва 

Касьонкіна Н. В. 

17 Київська міська клінічна лікарня № 11 

Дніпровського району міста Києва 

Ушкевич Б. А. 

18 Управління житлово-комунального господарства Діхтяр В. В. 



Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

19 Управління праці та соціального захисту населення 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

Гуцол О. Є. 

20 Територіальний центр соціального обслуговування 

Дніпровського району міста Києва 

Антонюк Т. Т. 

 

21 Управління з питань надзвичайних ситуацій 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

Каменєв О. Л. 

22 Відділ у справах сім’ї та молоді Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації  

Загородня А. В. 

23 Служба у справах дітей Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Грищенко Л. М. 

24 Дніпровський районний в місті Києві центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Клаузер Т. В. 

25 Комунальне підприємство по утриманню 

житлового господарства Дніпровського району 

міста Києва 

Кононенко Т. Я. 

 

26 Комунальне підприємство «Фінансово-

розрахунковий центр «Дніпровський» Дніпровської 

районної у місті Києві ради  

Туранська С. С. 

 

27 Комунальне підприємство «Дирекція з управління 

та обслуговування житлового та нежитлового 

фонду» Дніпровської районної у місті Києві ради 

Самойленко О. В. 

28 Комунальне автотранспортне підприємство 

Дніпровської районної у місті Києві ради 

Пасинок Є. Й. 

 

29 Комунальне підприємство «Дніпро-парксервіс» 

Дніпровської районної у місті Києві ради  

Сагуйченко Є. О. 

30 Комунальне підприємство «Дніпробудтехсервіс» 

Дніпровської районної у місті Києві ради 

Пасацький О. І. 

 

31 Комунальне підприємство «Редакція газети 

«Дніпровські новини» Дніпровської районної у 

місті Києві ради 

Гордін В. М. 

32 Комунальний театрально-видовищний заклад 

культури Дніпровського району міста Києва «Театр 

української традиції «Дзеркало» 

Петранюк В. І. 

 

 

 

Керівник апарату         Павленко А. М. 
 


