
 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

  

від  22 листопада 2021р.                   Баштанка                            № 267-р 

 

Про затвердження складу постійно 

діючої комісії з прийняття, введення в 

експлуатацію, передачі та списання 

основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних 

активів у новій редакції 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 

11 (зі змінами і доповненнями), Положення про інвентаризацію активів та 
зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 

вересня 2014 року № 879 (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 

13 вересня 2016 року № 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 грудня 2000 року № 
130 “Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних 
установ та інструкції про їх складання”, Національних положень (Стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, 
затверджених Міністерством фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 

1202 (зі змінами),  
з о б о в ’ я з у ю : 
 

1. Затвердити склад постійно діючої комісії для прийняття, введення в 

експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів, у новій редакції згідно з 
додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 
23 грудня 2020 року № 212-р “Про затвердження складу постійно діючої 
комісії по Баштанській об’єднаній територіальній громаді з обліку 
основних засобів та необоротних активів”. 

 

 

Секретар міської ради                                                                     Інна ГОМЕРСЬКА 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 22.11.2021 р.  № 267-р  
 

 

С К Л А Д 
постійно діючої комісії з прийняття, введення в експлуатацію, передачі 

та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів  

 
Голова комісії: 

ВАСИЛЬЄВ Олександр  Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради  

Заступник голови комісії: 
ДОРОШЕНКО Олександр  Головний спеціаліст з внутрішнього 

аудиту та гендерної політики  
Секретар комісії: 

МОСІН Валерій  Спеціаліст І категорії відділу 
бухгалтерського обліку та звітності  

Члени комісії: 
БАРАННІКОВ Анатолій  Староста Пісківського 

старостинського округу  
БОГУН Наталія  Головний спеціаліст відділу з питань 

житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності  

ВЕЛИКОРОД Юрій  Начальник відділу з питань 
житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності  

ЖИГАЛКІН Петро  Завідувач господарством 

КОВРИГА Олександр  Староста Явкинського 
старостинського округу  

КРАВЧЕНКО Тетяна  Староста Новопавлівського 
старостинського округу  

КУЧЕРЕНКО Тетяна  Староста Новосергіївського 
старостинського округу  

ОСАДЧІЙ Олег  Староста Новоіванівського 
старостинського округу  

ПРОКОПЧУК Віктор  Староста Плющівського 
старостинського округу  

СОКОЛ Наталія  Староста Добренського 
старостинського округу  



ХРУСТАВКА Лариса  Староста Христофорівського 
старостинського округу  

ЧУХАРЕНКО Світлана  Староста Новоєгорівського 
старостинського округу  

ШУВАЛОВ Вадим  Завідувач сектору з питань 
цифрового розвитку, цифрової 
трансформації та цифровізації 
виконавчого комітету  

 
 
 
 
 
 
 
 

Заступник міського голови з  
питань діяльності виконавчих  
органів ради                                                                            Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 


