ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД__________
НАКАЗ
(з основної діяльності)
Київ

04.09.2017

№ 99

Про затвердження персонального
складу Постійно діючої
інвентаризаційної комісії ІДУЦЗ

Відповідно до наказу
ДСНС України
від 05.05.2017 № 252
"Про створення постійно діючої комісії по введенню в експлуатацію
основних засобів в апараті ДСНС", наказу МФУ від 02.09.2014 № 879
«Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» та
з метою забезпечення
організації та удосконалення системи ведення
бухгалтерського обліку, забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку і фінансової звітності, встановлення єдиних вимог до порядку
списання матеріальних цінностей з балансу Інституту, введення
в експлуатацію основних засобів та інших нематеріальних активів, які
придбані, створені (виготовлені) та безоплатно отримані для забезпечення
господарської діяльності Інституту, а також встановлення єдиного порядку
щодо оформлення установчих документів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити персональний склад Постійно діючої інвентаризаційної
комісії Інституту (далі - комісія):
РОМАНЮК
Ігор Павлович

заступник начальника Інституту (з матеріальнотехнічного забезпечення), генерал-майор служби
цивільного захисту, голова комісії;

ПАВЛОВ
Сергій Сергійович

заступник начальника центру – начальник відділу
методичного керівництва та організації навчання
науково-методичного центру мережі освітніх установ
цивільного захисту, Голова Ради зборів осіб
рядового і
начальницького
складу
Інституту,
підполковник служби цивільного захисту, заступник
голови комісії;

МОВЧУН
Зоя Миколаївна

провідний економіст відділу економіки і фінансів,
секретар комісії

Члени комісії:
СКЛЯРЕНКО
начальник
відділу
ресурсного
забезпечення,
Вячеслав Григорович підполковник служби цивільного захисту;
ВАСИЛЬЄВ
Ігор Олександрович

заступник
начальника
відділу
методичного
керівництва та організації навчання науковометодичного центру мережі освітніх установ
цивільного захисту, Голова Ради зборів трудового
колективу.

2. Персональну відповідальність за організацію заходів щодо
забезпечення роботи комісії, своєчасне надання пропозицій для внесення змін
до персонального складу покласти на секретаря комісії.
3. Голові комісії на системній основі організувати якісну роботу комісії,
забезпечити координацію дій і підведення підсумків не рідше одного разу на
півріччя.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти голову комісії.
В.о. начальника Інституту

П.Б. Волянський

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Інституту
(з навчально-методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

С. Єременко

Заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи)
підполковник служби цивільного захисту

А. Пруський

Заступник начальника Інституту
(з матеріально-технічного забезпечення)
генерал-майор служби цивільного захисту

І. Романюк

Начальник відділу економіки і фінансів
(головний бухгалтер)
підполковник служби цивільного захисту

С. Лойок

Помічник начальника Інституту

О. Пліса

Т.в.о. юрисконсульта Інституту

О. Павлова

Начальник сектора документального
забезпечення та архівної роботи

М. Яновська

Надр. 1 прим.
1 – до справи

Опанасенко С.В.

