
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення 
постійно діючих комісій

від « » ̂ 62 / 7702-0

м. Хмельницький

Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку 
і звітності, Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 
2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ЗО жовтня 
2014 року за №1365/26142, 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 
2016 року за № 1336/29466, Порядку списання майна об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, 
затвердженого рішенням обласної ради від 25 квітня 2007 року № 26-8/2007, 
керуючись пунктом 10 частини шостої, частиною сьомою статті 55 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити постійно діючу комісію для визначення непридатності 
і встановлення неможливості або неефективності проведення 
відновлювального ремонту майна, що знаходиться в Будинку рад 
та використовується виконавчим апаратом Хмельницької обласної ради, 
а також для оформлення необхідної документації на його списання 
та списання витратних матеріалів, що використовуються у господарській 
діяльності установи, у такому складі:

ЗЕЛЕНКО заступник керівника виконавчого апарату
Тетяна Іванівна - обласної ради, голова комісії;

ГУЛЬТЯЄВА 
Світлана Іванівна

заступник начальника відділу фінансово- 
господарського забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради;



шишко
Віталій Миколайович

ЛЕВИЦЬКА 
Людмила Петрівна

ПРИСЯЖНИЙ 
Віталій Володимирович

заступник начальника управління з питань 
спільної власності територіальних громад, 
начальник відділу майнових відносин 
виконавчого апарату обласної ради; 
начальник відділу бюджету та моніторингу 
обласних програм виконавчого апарату 
обласної ради;
заступник начальника юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради.

2. Створити постійно діючу комісію для приймання-передачі 
матеріальних цінностей Хмельницької обласної ради у такому складі:

соколюк
Валентин Іванович

заступник голови обласної ради, 
голова комісії;

БОГУЦЬКА 
Наталія Станіславівна

МОНАСТИРСЬКИЙ 
Едуард Пилипович

СЕМЕНЧУК 
Світлана Анатоліївна

циц
Сергій Віталійович

начальник відділу фінансово-господарського 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
ради;
начальник управління з питань спільної 
власності територіальних громад виконавчого 
апарату обласної ради;
заступник начальника відділу
документаційного забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради;
начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату обласної ради.

3. Визнати розпорядження голови обласної ради від 9 вересня 
2016 року № 94/2016-о «Про створення постійно діючих комісій» та від 
09 липня 2018 року № 130/2018-о «Про внесення змін до розпорядження 
голови обласної ради від 9 вересня 2016 року» такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної ради В. Гончарука.

Г олова Віолета ЛАБАЗЮК


