
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

28.01.2021                                                                                                   №  57-ОД 

 

 

Про безоплатне приймання-

передачу майна 

 
Відповідно до статей 6, 15, 28, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. 
№ 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» 
(зі змінами): 

1. Передати безоплатно майно зі сфери управління та з балансу 
Тростянецької районної державної адміністрації до сфери управління та на 
баланс Сумської обласної державної адміністрації згідно з додатком 1. 

2. Передати безоплатно майно зі сфери управління та з балансу 
Ямпільської районної державної адміністрації до сфери управління та на баланс 
відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації згідно 
з додатком 2. 

3. Утворити комісію з питань приймання-передачі майна зі сфери 
управління та з балансу Тростянецької районної державної адміністрації до 
сфери управління та на баланс Сумської обласної державної адміністрації   
(далі – комісія з питань приймання-передачі майна) та  затвердити її склад 
(додається). 

4. Утворити комісію з питань приймання-передачі майна зі сфери 
управління та з балансу Ямпільської районної державної адміністрації до сфери 
управління та на баланс відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної 
державної адміністрації (далі – комісія з питань приймання-передачі майна) та  
затвердити її склад (додається). 

5. Комісіям з питань приймання-передачі майна здійснити до 28.02.2021  
приймання-передачу майна, зазначеного в додатках 1, 2 до цього 
розпорядження, та подати на затвердження голові Сумської обласної державної 
адміністрації відповідні акти приймання-передачі. 

6. Сектору господарського забезпечення апарату Сумської обласної 
державної адміністрації забезпечити приймання майна зі сфери управління 
Тростянецької районної державної адміністрації до сфери управління Сумської 
обласної державної адміністрації згідно з додатком 1 до цього розпорядження. 

7. Відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 
адміністрації забезпечити приймання майна зі сфери управління Ямпільської 
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районної державної адміністрації до сфери управління відділу внутрішнього 
аудиту Сумської обласної державної адміністрації згідно з додатком 2 до цього 
розпорядження. 

8. Відділу фінансового забезпечення апарату Сумської обласної 
державної адміністрації та відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної 
державної адміністрації оприбуткувати майно відповідно до нормативно-
правових актів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та 
звітності. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Сумської обласної державної адміністрації Кальченка І.В. 

 

 

Голова                                                                                        Василь ХОМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 28 січня 2021 року № 57-ОД 

 

СКЛАД 
комісії з питань приймання-передачі майна зі сфери управління та з 

балансу Тростянецької районної державної адміністрації до сфери 
управління та на баланс Сумської обласної державної адміністрації 

 

Бабич 

Олена Миколаївна 

– начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення та контролю, головний бухгалтер 

відділу фінансово-господарського забезпечення 

та контролю апарату Тростянецької районної 

державної адміністрації 

 

Білогрищенко 

Андрій Володимирович 

– завідувач сектору господарського забезпечення 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Григорець 

Лариса Леонідівна 

– керівник апарату Тростянецької районної 

державної адміністрації 

 

Гришак 

Олександр Вікторович 

– заступник начальника юридичного відділу 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Солонар  

Тетяна Вікторівна 

– начальник відділу фінансового забезпечення – 

головний бухгалтер апарату Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату                                                        Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Завідувач сектору господарського 

забезпечення апарату                                                 Андрій БІЛОГРИЩЕНКО 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 28 січня 2021 року № 57-ОД 

 

 

СКЛАД 
комісії з питань приймання-передачі майна зі сфери управління та з 

балансу Ямпільської районної державної адміністрації до сфери 
управління та на баланс відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної 

державної адміністрації 
 

Гришак 

Олександр Вікторович 

– заступник начальника юридичного відділу 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

Карпенко 

Ірина Олексіївна 

– керівник апарату Ямпільської районної 

державної адміністрації 

 

Леонтенко Світлана 

Миколаївна 

– начальник відділу фінансового та юридичного 

забезпечення апарату –  головний бухгалтер  

Ямпільської районної державної адміністрації 

 

Постна 

Валентина Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу внутрішнього 
аудиту  Сумської обласної державної 
адміністрації 
 

Южаков 

Денис Євгенійович 

– начальник відділу внутрішнього аудиту  
Сумської обласної державної адміністрації 
 

 

 

Керівник апарату                                              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Завідувач сектору господарського 

забезпечення апарату                                                 Андрій БІЛОГРИЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

до розпорядження голови 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
«Про безоплатне приймання-
передачу майна» 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається зі сфери управління та з балансу Тростянецької 

районної державної адміністрації до сфери управління та на баланс 

Сумської обласної державної адміністрації 

 

№ 

з/п 

Назва 

районної 

державної 

адміністрації 

Найменування 

майна 
Кількість 

Первісна 
вартість, 

грн 

Знос, 
грн 

1 2 3 4 5 6 

1. Тростянецька 
«Електронний ключ 

Алмаз-1К» 
3 1650,00 825,00 

 

 

Керівник апарату                                               Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Завідувач сектору господарського 

забезпечення апарату                                                 Андрій БІЛОГРИЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до розпорядження голови 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
«Про безоплатне приймання-
передачу майна» 
 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається зі сфери управління та з балансу Ямпільської 

районної державної адміністрації до сфери управління та на баланс відділу 

внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації 

 

№ 

з/п 

Назва 

районної 

державної 

адміністрації 

Найменування 

майна 
Кількість 

Первісна 
вартість, 

грн 

Знос, 
грн 

1 2 3 4 5 6 

1. Ямпільська 
Електронний ключ 

«Secure Token-

337M» 

1 869,00 434,50 

 

 

Керівник апарату                                              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Завідувач сектору господарського 

забезпечення апарату                                                 Андрій БІЛОГРИЩЕНКО 
 


