
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 
 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про створення постійно діючої комісії для проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань, прийому, передачі та списання матеріальних цінностей   

виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

 

 З метою проведення інвентаризації активів та зобов’язань,  визначення 

непридатності та встановлення неможливості подальшого використання 

товарно-матеріальних цінностей, запасів, списання кредиторської 

заборгованості, строк позовної давності якої минув, оцінки та дооцінки 

матеріальних цінностей, списання матеріальних цінностей, а саме: основних 

засобів, інших нематеріальних малоцінних активів, малоцінних предметів, 

господарських матеріалів і канцелярського приладдя, паливо-мастильних 

матеріалів, запасних частин до транспортних засобів, машин і обладнання, 

інших матеріалів та грошових документів, позабалансових рахунків, відповідно 

до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”, наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. № 818 “Про 

затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами 

державного сектору та порядку їх складання”, наказу Державного казначейства 

України від 18.12.2000р. № 130 “Про затвердження типових форм обліку та 

списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання” із змінами, 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 із змінами, керуючись 

п.п.1,7,20 ч.4 ст.42,ч.8 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

        1. Створити  постійно діючу комісію для проведення інвентаризації активів 

та зобов’язань,  прийому,  передачі та списання матеріальних цінностей 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2022 рік. 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії для проведення інвентаризації 

активів та зобов’язань, прийому, передачі та списання матеріальних цінностей 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 2022 рік згідно додатку. 

        3. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії або у 

відсутності осіб, які входять до складу комісії, у зв’язку з відпусткою, 
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хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до 

складу комісії за посадами. 

         4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   керуючого 

справами виконавчого комітету  Олександра  Лендєла. 

 

 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 



ДОДАТОК                                                                                                

                                                                           до розпорядження міського голови 

                                                                           13.01.2022 р. № 8 

                                              

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення інвентаризації 

активів та зобов’язань,  прийому, передачі та списання 

 матеріальних цінностей Виконавчого комітету 

 Мукачівської міської ради на 2022 рік 
 

Голова комісії: 
 

Лендєл Олександр Васильович   керуючий справами виконавчого                                                                                                        

                                                                                              комітету 

 

Члени комісії: 
 

Крижановський Олександр  

Анатолійович                      завідувач господарством 

                                                                                 господарського відділу  

        Мукачівської міської ради 
 

Лисак Олена Золтанівна    заступник начальника відділу 

        бухгалтерського обліку та  

        звітності Мукачівської міської 

        ради 

         

Дорота Катерина Іванівна        головний спеціаліст відділу 

                                                                                 економіки Мукачівської  

                                                                                 міської ради                                                                                   
 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради                                         Олександр  ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 


