
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 02.03.2021 року                      смт Воскресенське                                 № 6-ра

                          

Про персональну відповідальність
працівників  відділу
бухгалтерського  обліку  та
звітності  і  фінансового  відділу  за
хід  реалізації  проєкту
«Реконструкція  Воскресенської
ЗОШ  по  вул.  Горького,  66  в
смт Воскресенське  Вітовського
району  Миколаївської  області.
Коригування»

                          

Відповідно  до  пункту  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  контролю  та  попередження
вчинення  порушень  працівниками  відділу  бухгалтерського  обліку  та
звітності  і  відділу  фінансів  у  ході  реалізації  проєкту  «Реконструкція
Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в смт Воскресенське Вітовського
району Миколаївської області. Коригування» 

З О Б О В’Я З У Ю:

1.  Попередити  про  персональну  відповідальність  за  хід  реалізації
проєкту  «Реконструкція  Воскресенської  ЗОШ  по  вул.  Горького,  66  в  смт
Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. Коригування» під
власний підпис:

- Наталію ЧЕРНЕНКО – начальника відділу бухгалтерського обліку та
звітності – головного бухгалтера селищної ради;

- Наталію КУЧМАНИЧ - спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського
обліку та звітності селищної ради;



- Юлію БЕЛЕВʼЯТ – т.в.о. начальника відділу фінансів селищної ради.

(Відомість про ознайомлення додається)

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова Олександр  ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до розпорядження від 02 березня 2021 року № 5-ра

«Про персональну відповідальність працівників відділу бухгалтерського
обліку та звітності і фінансового відділу за хід реалізації проєкту

«Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області.

Коригування»»

Заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради   Юрій ЯСЬКІВ 

 
Секретар селищної ради                                                  Тетяна БІЛОЗОР

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради  Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН



ВІДОМІСТЬ ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ

з розпорядженням від 02 березня 2021 року № 5-ра

«Про персональну відповідальність працівників відділу бухгалтерського
обліку та звітності і фінансового відділу за хід реалізації проєкту

«Реконструкція Воскресенської ЗОШ по вул. Горького, 66 в
смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області.

Коригування»»

№
з/п

ПІБ
працівника

Посада Дата
ознайомлення

Підпис про
ознайомлення

1 Наталія
ЧЕРНЕНКО

начальник відділу
бухгалтерського

обліку та звітності
– головний
бухгалтер

селищної ради

2 Юлія
БЕЛЕВʼЯТ

т.в.о. начальника
відділу фінансів
селищної ради

3 Наталія
КУЧМАНИЧ

спеціаліст-
бухгалтер відділу
бухгалтерського

обліку та звітності
селищної ради
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