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Про проведення
експертизи щодо
списання майна

Згідно Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого
постановою КМУ № 1314 від 08.11.2007 р., Положення з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ, наказ МФУ від 26.06.2013 р. № 611.

НАКАЗУЮ:
1. Для визначення непридатності матеріальних цінностей, встановлення
неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту,
встановлення технічного стану майна і техніко-економічного обґрунтування
необхідності списання майна створити за відповідними напрямками обліку
матеріальних цінностей нижченаведені постійно діючі комісії (далі - комісії)
по техніко-економічній експертизі і обґрунтуванню, а саме:
• комісію за напрямком «машини та обладнання» (силові машини та
обладнання, регулюючи прилади та пристрої, вимірювальні прилади,
лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, комп'ютерна техніка і її
комплектуючи, телекомунікаційне та мережеве обладнання, обладнання
АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, кіноапаратура, телевізори інші
машини та обладнання котре використовується в учбовому процесі) у
складі: голова комісії - начальник ЦТОІС Дєдков А.Л., члени комісії :
начальник
відділу ГІМОТС Совініченко
Ю.В., керівник
групи
обслуговування апаратного забезпечення Лук'яніков Є.А.
• комісію за напрямком «машини та обладнання» ( медичне обладнання ) у
складі: голова комісії - директор медінституту Сміянов В.А., члени комісії:
начальник ЦТОІС Дєдков А.Л., заступ, директора медінституту з ПР
доцент кафедри патологічної анатомії Москаленко Р.А.
• комісію за напрямком « виробничий інвентар та приладдя, господарський
інвентар, багаторічні
насадження,
сценічно - постановочні засоби,
предмети виробничого значення, господарський

інвентар, білизна , постільні речі та взуття, матеріали довготривалого
використання для наукових цілей» у складі:
Голова комісії - головний інженер Звягінцев В.Л.
Члени комісії : начальник відділу матеріально-технічного постачання
Смоловий
В.М.,
начальник
експлуатаційно-технічного
відділу
Пономаренко В.В.
• комісію за напрямком «Електрообладнання, інструменти, що
працюють на електроенергії» у складі:
Голова комісії - начальник відділу електроенергетики Сипченко М.М.
Члени комісії: заступник
начальника відділу електроенергетики
Любич С.О., провідний інженер Пустовіт П.І.
2. Матеріально - відповідальним особам структурних підрозділів надавати
комісіям необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості
про дефекти та ін..), інвентаризаційні відомості на списання майна.
3. Комісіям в обов'язковому порядку обстежувати матеріальні цінності в
присутності матеріально-відповідальних осіб, встановлювати конкретні
причини списання, проводити відповідні техніко-економічні розрахунки,
надавати висновки щодо доцільності (недоцільності) списання майна; до
протоколів результатів роботи комісії додавати:
- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна (при
підтвердженні доцільності).
- затверджений ректором акт технічного стану майна, що пропонується до
списання.
4. Документи передбачені п.4 надавати комісіям в 3-х денний термін.,
5. Директорам ШІ СумДУ, КІ СумДУ, ХТК ім. Кожедуба ШІ СумДУ, ПТ
КІ СумДУ, ІПТ КІ СумДУ, МК СумДУ видати відповідні накази та
затвердити склад комісій по списанню майна, керуючись чинним
законодавством та даним наказом.
6. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. довести наказ до відома
проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників
відділів і підрозділів, завідуючих кафедр та осіб, що входять до складу
комісій.
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