
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“   18    “           02                2016 р.             м. Харків             №     34         .  
 
Про затвердження складу комісії  
зі списання основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів, матеріалів, 
продуктів харчування, малоцінних 
та швидкозношуваних предметів 
 
 
 
 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. 
№1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», 
наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року №11 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів 
державного сектору», наказу Головного управління державного казначейства 
України від 02.12.1997 р. №125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та 
списання основних засобів, які належать установам і організаціям, які 
утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх 
складання», наказу Державного казначейства України від 18.12.2000 р. №130 
«Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних 
установ та інструкції про їх складання» щодо списання з бухгалтерського 
обліку морально застарілого та фізично зношеного майна, непридатного для 
подальшого використання та виявленого в результаті інвентаризації як нестача  
 
НАКАЗУЮ:  

1. Призначити постійно діючу комісію зі списання основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, матеріалів, 
продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів у складі 
підкомісій: 

1.1 Зі списання нерухомого майна, документації з типового 
проектування, станків, меблів, інструменту, електроінструменту, господарчого 
інвентарю, кондиціонерів, будівельних матеріалів до поточного ремонту, 
насаджень, палива (вугілля, дров паливних), відходів деревини: 

- Голова підкомісії: полковник служби цивільного захисту 
УМАНЕЦЬ Віталій Васильович, начальник відділу організації експлуатації 
нерухомого майна. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



- Члени підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
КОЗУБСЬКИЙ Сергій Анатолійович, заступник начальника відділу організації 
експлуатації нерухомого майна; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
ГОЛУБЄВ Олександр Миколайович, помічник ректора; 
КОСОВЦОВА Олена Юріївна, бухгалтер сектора обліку матеріальних засобів 
відділу економіки і фінансів. 

1.2 Зі списання автомобільної, пожежної техніки, протипожежного 
інвентарю, запасних частин, обладнання та комплектуючих до техніки, палива, 
горючих, мастильних матеріалів, подорожніх листів, технічних талонів , 
металобрухту, аварійно-рятувального, водолазного знаряддя та інших 
матеріальних цінностей: 

- Голова підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ПЛИГУН Андрій Анатолійович, начальник сектора технічного забезпечення. 

- Члени підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ФЕДОРЕНКО Роман Миколайович, заступник начальника навчальної 
пожежно-рятувальної частини; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
ДЕРЕВ’ЯНКО Ірина Володимирівна, провідний бухгалтер сектора обліку 
матеріальних засобів відділу економіки і фінансів; 
ПРИХОДЬКО Ольга Володимирівна, бухгалтер сектора обліку матеріальних 
засобів відділу економіки і фінансів. 

1.3 Зі списання речового майна, прикладних матеріалів, фурнітури, 
швейної техніки, ганчір’я, спортивного інвентарю, культурно - освітніх засобів, 
музичних інструментів, канцелярського приладдя, печаток, штампів, цінних 
подарунків та нагород: 

- Голова підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
СТЕПАНКО Олексій Вікторович, начальник відділу матеріального 
забезпечення. 

- Члени підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
ТОКАРЧУК Юлія Василівна, економіст відділу матеріального забезпечення; 
ДЕРЕВ’ЯНКО Ірина Володимирівна, провідний бухгалтер сектора обліку 
матеріальних засобів відділу економіки і фінансів. 

1.4 Зі списання комп’ютерної, обчислювальної, телекомунікаційної, 
відеотехніки, оргтехніки, комплектуючих до неї, засобів зв’язку, запасних 



частин та комплектуючих до них, лабораторного обладнання, матеріалів для 
навчальних та наукових цілей, лому та відходів які містять дорогоцінні метали: 

- Голова підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ПІКСАСОВ Михайло Михайлович, начальник центру інформаційних 
технологій. 

- Члени підкомісії: підполковник служби цивільного захисту ДУДАК 
Сергій Олександрович, начальник відділу телекомунікацій; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
ПРИХОДЬКО Ольга Володимирівна, бухгалтер сектора обліку матеріальних 
засобів відділу економіки і фінансів. 

1.5 Зі списання бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них, посвідчень, 
довіреностей, поштових марок: 

- Голова комісії: полковник служби цивільного захисту МОРОЗОВ 
Андрій Іванович, начальник навчально-методичного відділу. 

- Члени підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
НЕДІЛЬКО Ірина Анатоліївна, заступник начальника відділу персоналу; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник начальника відділу - 
начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу економіки і фінансів; 
ПРИХОДЬКО Ольга Володимирівна, бухгалтер сектора обліку матеріальних 
засобів відділу економіки і фінансів. 

1.6 Зі списання майна спеціального призначення (зброї, боєприпасів, 
імітаційних, піротехнічних засобів та інше): 

- Голова підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ПОНОМАРЕНКО Сергій Михайлович, начальник сектора мобілізаційної 
роботи. 
- Члени підкомісії: полковник служби цивільного захисту ТОЛКУНОВ Ігор 
Олександрович, начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки 
факультету цивільного захисту; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів. 

1.7 Зі списання кухонної техніки, обладнання та інвентарю, посуду, 
продуктів харчування, харчових відходів, миючих засобів: 

- Голова підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ТКАЧОВ Андрій Володимирович, заступник начальника відділу матеріального 
забезпечення. 

- Члени підкомісії: ПОДОРВАНИЙ Володимир Костянтинович, 
завідувач сектора продовольчого забезпечення відділу матеріального 
забезпечення; 



підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
КЛІМОВА Валентина Миколаївна, бухгалтер сектора обліку матеріальних 
засобів відділу економіки і фінансів. 

1.8 Зі списання медичного обладнання, інструменту, інвентарю, 
медикаментів, перев’язувальних, дезінфікуючих засобів, медичних журналів та 
іншої медичної документації: 

- Голова підкомісії: полковник служби цивільного захисту 
ПРИХОДЬКО Юрій Олександрович, начальник медико-санітарної частини-
лікар. 

- Члени підкомісії: підполковник служби цивільного захисту 
ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів; 
НАЩАНСЬКИЙ Олександр Миколайович, лікар-терапевт стаціонарного 
відділення медико-санітарної частини; 
КЛІМОВА Валентина Миколаївна, бухгалтер сектора обліку матеріальних 
засобів відділу економіки і фінансів. 

1.9  Зі списання бібліотечних фондів: 
- Голова підкомісії: КРИВОШЕЯ Надія Олексіївна, завідувач 

бібліотеки. 
- Члени підкомісії: ЦИПКІНА Олена Миколаївна, завідувач 

бібліотеки (секретної) режимно-секретного сектора; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів. 

1.10 Зі списання санаторно-курортних путівок, виданих особам рядового 
та начальницького складу системи ДСНС України, членам їх сімей та членам 
профспілкової організації: 

- Голова підкомісії: майор служби цивільного захисту ЦВАР Петро 
Володимирович, заступник начальника відділу персоналу. 

- Члени підкомісії: полковник служби цивільного захисту 
ПРИХОДЬКО Юрій Олександрович, начальник медико-санітарної частини-
лікар; 
МОЛОДИКА Євген Анатолійович, викладач кафедри пожежної та рятувальної 
підготовки факультету оперативно-рятувальних сил; 
підполковник служби цивільного захисту ЧИСТЯКОВА Лариса Іванівна, 
начальник відділу економіки і фінансів; 
майор служби цивільного захисту ДУБІЛЬ Вікторія Олександрівна, заступник 
начальника відділу - начальник сектора обліку матеріальних засобів відділу 
економіки і фінансів. 



2 Головою комісії зі списання інших необоротних матеріальних 
активів, нематеріальних активів, матеріалів, продуктів харчування, малоцінних 
швидкозношуваних предметів призначити першого проректора полковника 
служби цивільного захисту КОВРЕГІНА Володимира Володимировича. 

3 Контроль за списанням основних засобів залишаю за собою. 
4 При списанні товарно-матеріальних цінностей, які містять 

дорогоцінні метали, списання проводити тільки після їх вилучення, відповідно 
до встановленого порядку. 

5 Головам підкомісій, спільно з матеріально - відповідальними 
особами, своєчасно готувати документи на списання матеріальних цінностей, 
проводити їх утилізацію та контролювати передачу утилю в місця його 
зберігання. 

6 Визнати таким, що втратив чинність наказ НУЦЗ України (з 
основної діяльності) від 22.09.2014 року №162 «Про затвердження складу 
комісії зі списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів, матеріалів, продуктів харчування, малоцінних та 
швидкозношуваних предметів». 

7 Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
полковника служби цивільного захисту КОВРЕГІНА Володимира 
Володимировича. 
 
 
 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту                       В.П. Садковий 
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