
Україна 
Знам’янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від      25   грудня  2015 року                                                                        № 166 

 

м. Знам`янка 
 

 

 

Про створення постійно 

діючої комісії по списанню 

та передачі основних засобів, 

нематеріальних активів, 

запасів та грошових документів 

 

 

З метою списання, передачі, визначення непридатності і встановлення неможливості 

подальшого використання основних засобів, нематеріальних активів, запасів та грошових 

документів, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» від 12.10.2010 № 1202, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Створити постійно діючу комісію по  списанню та  передачі основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів та грошових документів з балансу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради у складі, згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення – головному бухгалтеру 

Ковальчук О.М. приймати до обробки первинні документи по списанню та  передачі 

основних засобів, нематеріальних активів, запасів та грошових документів, які були 

підписані тільки комісією, склад якої затверджений даним розпорядженням. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Загородню В.Г. 

 

 

 

 

 

 

                            Міський голова                                                                  С. Філіпенко                

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 25.12.2015 . № 166 

 

 

СКЛАД 

постійно діючої комісії по списанню та передачі основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів та грошових документів 

 

 

Голова комісії:   

Загородня Валентина 

Григорівна 
- перший заступник міського голови 

   

Члени комісії:   

Ковальчук Олена Миколаївна 
- 

начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення – головного бухгалтера 

   

Григор’єва Олена Анатоліївна 
 

начальник відділу загального, контролю та 

роботи із зверненнями громадян 

   

Буріко Олена Анатоліївна - головний спеціаліст юридичного відділу 

   

Маліннікова Валентина 

Валентинівна 
- 

головний спеціаліст відділу фінансово-

господарського забезпечення 

 

 

Примітка. У разі персональних змін у складі комісії або відсутності осіб, які входять до 

складу комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які 

виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами. 

 

 

 

 

Начальник відділу фінансово - господарського 

забезпечення - головний бухгалтер                       О.М.Ковальчук 

 

 
 

 

 


