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Про визначення матеріально - відповідальних осіб 
за збереження матеріальних цінностей обласної Ради 
та її виконавчого апарату та приймання — передачу 

основних засобів, інших необоротних активів

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись статтями 130-136 Кодексу законів про 
працю Україні, статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», наказами Міністерства фінансів України від 
02 вересня 2014 року № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію 
активів та зобов’язань», від 23 січня 2015 №11 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», з 
метою забезпечення збереження матеріальних цінностей:

1. Визначити матеріально - відповідальними особами за збереження 
матеріальних цінностей обласної Ради та її виконавчого апарату БРИЛЮКА 
Володимира Едуардовича, заступника начальника управління - начальника 
відділу з господарських питань управління з загальних питань виконавчого 
апарату обласної Ради, РИНДЮК Олену Сергіївну, начальника управління 
інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради та укласти з 
ними договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

2. Постійно діючій комісії для передачі та списання основних засобів, 
інших необоротних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та 
інших запасів, ш,о рахуються на балансі Вінницької обласної Ради, утвореної 
розпорядженням голови обласної Ради від 18 травня 2021 року № 147:

- провести приймання-передачу основних засобів, інших необоротних 
активів, ш;о знаходяться на збереженні у ЛЕБЕДЯ Олега Миколайовича, 
заступника начальника управління інформаційних технологій виконавчого 
апарату обласної Ради, РИНДЮК Олені Сергіївні, начальнику управління 
інформаційних технологій виконавчого апарату обласної Ради, відповідно до 
інвентаризаційних описів та скласти акт приймання-передачі.



- надати акт приймання - передачі на затвердження голові обласної Ради 
до 20 вересня 2021 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
обласної Ради від 01 грудня 2016 року № 238 «Про призначення матеріально - 
відповідальних осіб за збереження матеріальних цінностей обласної Ради та її 
виконавчого апарату та приймання-передачу комп’ютерної техніки».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
першого заступника голови обласної Ради Кістіона В.Є.
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