
 
УКРАЇНА 

ДЖУРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

31 серпня 2022 року                           с.Джурів                                              № 71-о 

 

Про проведення інвентаризації 

шкільного майна, щорічного 

списання і оприбуткування 

матеріальних цінностей 

 

Згідно з річним планом роботи ліцею та з огляду на необхідність 

перевірки наявності шкільного майна в навчальних, допоміжних та службових 

кабінетах, його належного обліку та щорічного оприбуткування і списання 

матеріальних цінностей 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести інвентаризацію шкільного майна, щорічне списання 

непридатних для використання матеріальних цінностей та оприбуткування з 05 

до 29 листопада 2022 року. 

2. Для проведення інвентаризації наявного шкільного майна, щорічного 

списання і оприбуткування матеріальних цінностей створити комісію у такому 

складі: 

- голова комісії – Мар’яна КОПЧУК, асистент вчителя Джурівського 

ліцею; 

- члени комісії: 

- Руслана ТИМОФІЙЧУК, голова профкому Джурівського ліцею; 

- Надія ПАЛІЙЧУК, голова профкому Новоселицької філії Джурівського 

ліцею; 

- Наталія ЗАХАРІЯ, асистент вчителя Тучапської філії Джурівського 

ліцею;  

- Світлана ОЛЕКСЮК, головний бухгалтер Джурівського ліцею. 

3. Завідувачам кабінетів до 31.10.2022 року: 

3.1. Заповнити належним чином паспорти навчальних кабінетів і здати їх 

в.о. завгоспа Надії АТАМАНЮК. 

3.2. Провести у встановленому порядку маркування меблів. 

3.3. У разі наявності меблів або технічних засобів особистої або 

батьківської власності подати заяву про дозвіл на тимчасове користування 

ними без занесення на баланс ліцею. 



3.4. У разі наявності несправного інвентарю чи непридатних  до 

використання матеріальних цінностей, що є на балансі кабінету, подати заяву 

про його списання у встановленому порядку. 

4. Акти про завершення інвентаризації шкільного майна подати до 01 

грудня 2022 року. 

5. Відповідальність за якість проведення інвентаризації майна ліцею 

покласти на в.о. завгоспа Надію АТАМАНЮК, майна Новоселицької філії на 

завгоспа Новоселицької філії Ганну ШИНДРО. 

6. Контроль залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею    Микола ХРЕПТІЙ 

 

З наказом № 71-о від 23.08.2022 року ознайомлені та погоджуються: 
№ 

з.п. 

Прізвище, 

ініціали 
Назва посади Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1 Атаманюк Н.М. Виконуюча обов’язки завгоспа ліцею   

2 Копчук М.В. Асистент вчителя   

3 Захарія Н.А. Асистент вчителя   

4 Тимофійчук Р.Р  Голова профспілкового комітету   

5 Палійчук Н.І. Голова профспілкового комітету   

6 Олексюк С.П. Головний бухгалтер   

7 Шиндро Г.І. Завідуюча господарством   

 

 


