
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від 28.03.2016 Миколаїв № 33 

 

Про затвердження складу комісії з питань 

списання товарно-матеріальних цінностей 

обласної ради  

 

 

На підставі статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні", Порядку списання майна, що є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердженого 

рішенням обласної ради від 23 березня 2012 року № 13, з метою дотримання вимог 

ведення бухгалтерського обліку та у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у 

виконавчому апараті обласної ради: 
 

1. Затвердити склад комісії з питань списання товарно-матеріальних 

цінностей обласної ради (далі - Комісія), що додається. 

2. Комісії (голові Комісії, у разі відсутності - заступнику голови) 

забезпечити своєчасний розгляд матеріалів, що надходять на списання товарно-

матеріальних цінностей. 

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради (Коваленко) після надходження актів Комісії забезпечити внесення 

відповідних змін до документації бухгалтерського обліку. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, та зняти з контролю 

розпорядження голови обласної ради від 28 грудня 2015 року № 196-р «Про 

затвердження складу комісії з питань списання товарно-матеріальних цінностей 

обласної ради».    

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                       В.В. Москаленко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної ради 

 



                                                                                           28 березня 2016 року № 33-р 

Склад  

комісії з питань списання  

товарно-матеріальних цінностей обласної ради   

 

Голова комісії: 

 

  

Мороз  

Наталія Володимирівна 

- керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Заступник голови комісії: 

 

  

Вербицький 

Олександр Григорович 

- начальник організаційного відділу, 

заступник керуючого справами 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Члени комісії: 
 

  

Коваленко 

Вікторія Вікторівна 

- начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Ткаченко 

Олена Борисівна 

- заступник начальника організаційного 

відділу виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Ганчо 

Світлана Миколаївна 

- заступник начальника відділу суспільних 

комунікацій та зав’язків із засобами 

масової інформації виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Корженко  

Анастасія Валентинівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Хаітов 

Станіслав В’ячеславович  

- головний спеціаліст відділу фінансово-

господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

 

 

 

__________________________________________ 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
 

проекту розпорядження голови обласної ради  

«Про затвердження складу комісії з питань списання  

товарно-матеріальних цінностей обласної ради» 

 



 

 

Перший заступник 

голови обласної ради 

 

 

М.В. Соколов 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради 

 

 

 

 

Н.В. Мороз 

 

Начальник організаційного відділу,  

заступник керуючого справами  

виконавчого апарату  обласної ради  

 

 

 

 

О.Г. Вербицький  

 

Начальник відділу фінансово- 

господарського забезпечення  

виконавчого апарату обласної ради 

 

 

 

 

В.В. Коваленко 

Начальник юридичного 

відділу виконавчого апарату 

обласної ради  

 

 

 

 

Т.С. Лабарткава 

Начальник загального  

відділу виконавчого апарату 

обласної ради  

 

 

 

 

О.Г. Сєдова 

Головний спеціаліст сектору  

протокольної роботи загального  

відділу виконавчого апарату  

обласної ради 

 

 

 

 

 

С.П. Завєзєна 

 


