
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  14  вересня 2022 р.                           Баштанка                            №  142 - р 

 

Про проведення позапланової 
інвентаризації для виявлення 
лишків, нестач та зіпсованого 
майна комунальної власності в 
наслідок збройної агресії 
Російської Федерації 
 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 02 вересня 2014 
року №879, частини другої пункту 20 частини  четвертої статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно з актом 

обстеження адміністративної будівлі Баштанської міської ради, пошкодженої 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації від 08.07.2022 р. №21 у 
зв’язку з необхідністю проведення інвентаризації активів для виявлення 
лишків, нестач та зіпсованого майна комунальної власності для контролю за 
схоронністю матеріальних цінностей Баштанської міської ради, 

з о б о в ’ я з у ю :  
 

1. Створити інвентаризаційну комісію (Додаток). 
2. Провести станом на 15.09.2022 року інвентаризацію основних 

засобів, необоротних активів, малоцінних та швидкозношувальних 
предметів, виробничих запасів, що знаходяться на балансі міської ради . 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за 
собою. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                               Інна ГОМЕРСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження 

14 вересня 2022 року №142-р 

 

Інвентаризаційна  комісія Баштанської міської ради, в складі: 
  

Голова комісії: 
ВАСИЛЬЄВ Олександр  Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  
Секретар комісії: 

МОСІН Валерій  Головний спеціаліст 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  

СЛАВІНСЬКА Маргарита В.о. головного спеціаліста відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 

СОКОЛ Наталія  Староста Добренського 
старостинського округу  

ХРУСТАВКА Лариса  Староста Христофорівського 
старостинського округу  

ЧУХАРЕНКО Світлана  Староста Новоєгорівського 
старостинського округу  

ЧЕРИН Андрій  За погодженням 

ВАНЖУЛА Світлана За погодженням 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                Олександр ЗЮЗЬКО 


