УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
29.01.2018

Ужгород

№ 27

Про інвентаризацію
матеріальних цінностей
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877
«Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний
ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого
проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного
типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної
документації», відповідно до актів прийому-передачі квартири згідно з
договором купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року та житлового будинку
згідно з договором купівлі-продажу від 21 грудня 2017 року.
1.
Утворити робочу комісію з інвентаризації матеріальних
цінностей, які знаходяться у придбаному житлі, згідно з додатком.
2.
До 02 лютого 2018 року комісії провести інвентаризацію
матеріальних цінностей у придбаних: квартирі 33 «а» по вул. Єнківській, 23;
житловому будинку № 41 по вул. Петра Чайковського та скласти відповідний
протокол.
3.
Відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому
(Турховська Г.І.) за підсумками інвентаризації прийняти майно на баланс
виконавчого комітету Ужгородської міської ради в кількісному виразі.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Білака О.П.
Міський голова

Б. Андріїв

Додаток
до розпорядження міського голови
29.01.2018 № 27
Склад
робочої комісії з інвентаризації матеріальних цінностей
Білак Олександр Павлович

заступник міського голови, голова
комісії
Члени комісії:

Арокгаті Марія Юріївна
Граб Світлана Яківна
Дан Наталія Михайлівна

Матковська Олександра Романівна
Папай Марія Бейлівна
Турецька Яна Павлівна
Фленько Іван Іванович
Чумак Людмила Леонідівна

Юсковець Галина Володимирівна

Керуючий справами виконкому

начальник служби у справах дітей
бухгалтер ІІ категорії Ужгородського
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
головний спеціаліст відділу
управління комунальною власністю
та земельними ресурсами
департаменту міського господарства
головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку міської ради
та виконкому
начальник відділу обліку, розподілу
та приватизації житла департаменту
міського господарства
головний спеціаліст відділу правової
експертизи документів управління
правового забезпечення
директор Ужгородського міського
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
головний економіст з аналізу і аудиту
використання бюджетних коштів
департаменту фінансів та бюджетної
політики
директор Ужгородського міського
територіального центру соціального
обслуговування управління праці та
соціального захисту населення
О. Макара

