
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про проведення інвентаризації 
майна, переданого на 
відповідальне зберігання

Відповідно до ст. ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 30 жовтня 2014 року № 1365/26142, наказу М іністерства фінансів України від 
! 7 червня 2015 року № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними 
установами результатів інвентаризації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
06 липня 2015 року № 788/27233, постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 
року № 58 «Про затвердження Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання 
виборчих скриньок», постанови Центральної виборчої комісії від 09 липня 2014 року № 791 
«Про передачу програмно -  апаратних комплексів та обладнання системи 
відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення», на виконання листа Луганської 
обласної державної адміністрації від 04 листопада 2019 року № 7/31-5233, з метою 
забезпечення збереження та достовірності обліку майна, переданого на відповідальне 
зберігання райдержадміністрації, 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити комісію для проведення інвентаризації майна, переданого на відповідальне 
зберігання райдержадміністрації (далі - Комісію), затвердити її персональний склад, що 
додається.

2. Комісії у своїй діяльності керуватися постановою Центральної виборчої комісії від 
28 жовтня 2008 року № 58 «Про Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання 
виборчих скриньок», постановою Центральної виборчої комісії від 09 липня 2014 року 
№ 791 «Про передачу програмно -  апаратних комплексів та обладнання системи 
відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення», Положенням про інвентаризацію 
активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 
2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 жовтня 2014 року 
№ 1365/26142, наказом Міністерства фінансів від 17 червня 2015 року № 572 «Про 
затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів 
інвентаризації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06 липня 2015 року

смт Новопсков

№ 788/27233.

3. Комісії провести інвентаризацію майна, переданого на відповідальне зберігання 
згідно з договорами та актами приймання-передачі станом на 01 листопада 2019 року.



4. Результати інвентаризації з протоколом засідання інвентаризаційної комісії надати 
на затвердження голові райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
0А МЛЯШ АН

С К Л А Д  
комісії для проведення інвентаризації 

майна, переданого на відповідальне зберігання

Скороход - заступник голови райдержадміністрації,
Олександр Олексійович голова комісії;

Члени комісії:

Татаринова 
Марина Стефанівна

Сергієнко 
Людмила Олександрівна

Чадович 
Олена Олександрівна

Шаповалова 
Вікторія Сергіївна

Віннікова 
Олена Миколаївна

Заволодько 
Андрій Олександрович

головний спеціаліст -  бухгалтер, в.о. начальника 
відділу фінансово -  господарського забезпечення -  
головного бухгалтера апарату райдержадміністрації,

головний спеціаліст -  бухгалтер відділу фінансово -  
господарського забезпечення апарату
райдержадміністрації;
провідний спеціаліст, в. о. начальника загального 
відділу апарату райдержадміністрації;

головний спеціаліст, в. о. начальника юридичного 
відділу апарату райдержадміністрації;

головний спеціаліст відділу організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації;

головний спеціаліст відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

Головний спеціаліст - бухгалтер, 
в.о. начальника відділу фінансово - 
господарського забезпечення - 
головного бухгалтера апарату 
райдержадміністрації Марина Татаринова


