
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«Про визначення матеріально - відповідальної особи 
за збереження матеріальних цінностей обласної Ради 
та ії 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 року №11 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного 
сектору», враховуючи розпорядження від 20 вересня 2021р №203рк «Про 
призначення Дідур Л.В.», з метою забезпечення збереження матеріальних 
цінностей:

1. Визначити матеріально - відповідальною особою за збереження 
матеріальних цінностей обласної Ради та іі виконавчого апарату Дідур Лесю 
В'ячеславівну, заступника начальника управління - начальника відділу з 
господарських питань управління з загальних питань виконавчого апарату 
обласної Ради та укласти з нею договір 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, утвореній 
розпорядженням голови обласної Ради від 18 травня 2021 року № 147 «Про 
створення постійно діючої комісії для передачі та списання основних засобів, 
інших необоротних активів, малоцінних і швидкозношувальних предметів та 
інших запасів, що рахуються на балансі Вінницької обласної Ради»:



- провести приймання-передачу основних засобів, інших необоротних 
активів від Пасікової Тетяни Дмитрівни, начальника управління з загальних 
питань виконавчого апарату обласної Ради до Дідур Лесі Вячеславівни, 
заступника начальника управління - начальника відділу з господарських питань 
управління з загальних питань виконавчого апарату обласної Ради, відповідно 
до акта приймання-передачі.

- надати акт приймання - передачі на затвердження голові обласної Ради до 
01 листопада 2021 року.

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

Голова обласної Ради ' Вячеслав СОКОЛОВИЙ


