
 

    

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

28.10.2021                                                                                          № 244 

 

Про  проведення інвентаризації,   

списання основних засобів та  

малоцінного інвентаря 

 

Відповідно до статей 29, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, з метою своєчасного та якісного проведення в жовтні-листопаді 

2021 року інвентаризації, списання основних засобів та малоцінного інвентаря: 

1. Утворити комісію з проведення інвентаризації, списання основних 

засобів та  малоцінного інвентаря і затвердити її склад (додається) (далі – 

Комісія). 

2. Інвентаризацію  основних засобів та малоцінного інвентарю провести 

до 30.11.2021, списання малоцінного інвентарю  та основних засобів провести  

відповідно до Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету Пирятинської міської ради, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 06.12.2019 № 243. 

3. Зобов’язати Комісію надати акти інвентаризації на затвердження 

заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської ради до 

01.12.2021. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності  виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) упорядкувати матеріали по проведеній інвентаризації до 01.12.2021. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

   

   

 

   

Міський голова                                                    Андрій СІМОНОВ  

 

 

 

 

 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

міського голови 

28.10.2021 № 244                  

      

 

СКЛАД 

комісії з проведення інвентаризації, списання основних засобів                                     

та малоцінного інвентаря 

 

 

Котенко 

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань  діяльності 

виконкому міської ради, голова Комісії 

 

члени Комісії: 

 

Божко 

Андрій Миколайович 
- начальник відділу інформатизаційних 

технологій та захисту інформації виконкому 

міської ради 

 

Ковшова 

Леся Борисівна 
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та  звітності виконкому міської ради 

 

Кошова 

Євгенія Олегівна 
- начальник відділу управління  комунальної 

власності управління інфраструктури, житлово-

комунального господарства та комунальної 

власності виконкому міської ради 

 

Любченко 

Надія Миколаївна 
- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та  звітності виконкому міської ради 

 

Нечипоренко 

Наталія Михайлівна 

- діловод сектору житлово-комунального 

господарства управління інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та 

комунальної власності       виконкому міської 

ради  

 

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу – головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та  звітності виконкому 

міської ради         

 

Шевченко  

Олена Володимирівна 

 

 

 

- 

 

 

 

 

спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського 

обліку  та звітності виконкому міської ради  

 

 



  

Ярмоленко 

Юрій Васильович 
- головний спеціаліст з внутрішнього контролю 

виконкому міської ради  

 

 

Старости відповідних старостинських округів Пирятинської міської 

територіальної громади 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                              Ірина КОЗІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


