
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

01.03.2022                                            м. Суми                                        № 5-АГП 

 

Про створення постійно діючої комісії з приймання-передачі, введення в  

експлуатацію,  переоцінку, списання, визначення ліквідаційної вартості 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, виробничих запасів Державного архіву Сумської 

області 

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку  основних засобів суб’єктів державного 

сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015       

№ 11 (із змінами і доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 

13.09.2016р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», з 

метою забезпечення належного рівня організації фінансово-господарської 

діяльності Державного архіву Сумської області та у зв’язку з кадровими 

змінами   

 

НАКАЗУЮ:  

1. Для приймання-передачі, введення в експлуатацію, переоцінку, 

списання,  визначення ліквідаційної вартості основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та виробничих 

запасів Державного архіву Сумської області оновити склад постійно діючої 

комісії: 
 

Голова комісії: 

Олійник Юрій 

Олександрович 

- директор архіву. 

 

Члени комісії:   

Відменко  

Ольга Петрівна 

- головний спеціаліст фінансово-господарського 

відділу 

Маліцька     Марія 

Львівна  

- провідний економіст фінансово-господарського 

відділу; 

Чирва Вікторія 

Іванівна 

- архівіст 1 категорії відділу зберігання, обліку та 

довідкового апарату; 

Піскунов Олексій 

Борисович 

- завідувач сектору інформатизації та 

оцифрування документів 



 

 

   2. Комісії надати право: 

 - приймати, вводити в експлуатацію основні засоби, списувати інші 

необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та складати відповідні 

документи за формами, затвердженими законодавством; 

- визначати ліквідаційну вартість при введенні в експлуатацію основних 

засобів та у разі, коли залишкова вартість об‘єкта основних засобів дорівнює 

нулю, але об‘єкт ще придатний до експлуатації; 

- на підставі рішення керівника здійснювати переоцінку основних засобів. 

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного архіву Сумської 

області від 01.12.2021 № 15-АГП «Про створення постійно діючої комісії з 

приймання-передачі, введення в експлуатацію,  переоцінку, визначення 

ліквідаційної вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів, нематеріальних активів Державного архіву Сумської області» та від 

01.12.2021 № 16-АГП «Про створення постійно діючої комісії зі списання 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, виробничих запасів та інших нефінансових активів Державного архіву 

Сумської області» 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор                                                                                   Юрій ОЛІЙНИК 


