
 

           Арцизька міська рада                                  
    (найменування суб’єкта державного сектору)                                        

 

Ідентифікаційний   

код ЄДРПОУ 04057037    

Додаток  2 

до рішення виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від «___» ___________ 2022 року №______ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

 Арцизької міської ради 

від «__»__________ 2022 року 

№________ 

 

 

Акт списання запасів № 1 

                                                                                                             м. Арциз 
 

«__»__________________20__ року комісія, затверджена розпорядженням Арцизького міського 

голови від 16 березня 2021 року №78/2021-мр «Про постійно діючу комісію»  у складі: голова 

комісії – перший заступник  міського голови Бахчеван Т.Д., члени комісії: керуючий справами 

виконавчого комітету Малєв О.М., начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Лабунець Л.Я., в.о. начальника 

відділу організаційної та кадрової роботи Мігова Т.Ф. та матеріально-відповідальна особа Мігов 

В.Г., розглянувши видачу паливно-мастильних матеріалів за затвердженими рішенням 

виконавчого комітету № 48 від 18 березня 2022 року «Про затвердження актів приймання – 

передачі товарно-матеріальних цінностей та списання товарно-матеріальних цінностей з 

бухгалтерського обліку Арцизької міської ради на виконання програм цивільного захисту, 

техногенної та  пожежної безпеки та національного спротиву та територіальної оборони  

Арцизької міської територіальної громади»  забірними картками №1, №2 та №3  встановила, що 

описані нижче паливно-мастильні матеріали підлягають списанню та вилученню з 

бухгалтерського обліку: 

№ 

з/п 
Найменування або однорідна 

група (вид) 
Одиниця 

виміру 
Кількість Вартість за 

одиницю 

Сума Підстава для 

списання 

1 Бензин А - 92 літр 260 33,00 8580,00 Забірна картка 

№1 

2 Бензин А - 95 літр 330 34,00 11220,00 Забірна картка 

№2 

3 Бензин А - 92 літр 155 33,00 5115,00 Забірна картка 

№3 

4 Бензин А - 95 літр 460 34,00 15640,00 Забірна картка 

№3 

5 Бензин А - 95 літр 900 38,28 34452,00 Забірна картка 

№3 

Разом: 2105 Х 75007,00 Х 



Усього за цим актом списано  Дві тисячі сто п’ять літрів паливно-мастильних матеріалів  
                                                                                                                                     (кількість літерами) 

на загальну суму Сімдесят п’ять тисяч сім грн 00 коп.  

                                                                                        
(літерами) 

Висновок комісії Списати вищевказані паливно-мастильні матеріали з підзвіту Мігова Василя 

Григоровича та вилучити їх з бухгалтерського обліку 

Голова комісії  Перший заступник Арцизького 

                           міського голови                            ___________               Тетяна БАХЧЕВАН 
                                                               (посада)                                                         (підпис) 

Члени комісії   Керуючий справами  виконавчого комітету 

                           Арцизької міської ради                ___________               Олександр МАЛЄВ 
                                                               (посада)                                                         (підпис)

 

                          Начальник відділу бухгалтерського обліку,  

                          звітності та фінансово-господарського 

                          забезпечення -  головний бухгалтер ___________              Лариса ЛАБУНЕЦЬ 

                                                        
(посада)                                                       (підпис) 

                         В.о. Начальника відділу організаційної 

                          та кадрової роботи                          ____________             Тетяна МІГОВА 
                                                               (посада)                                                         (підпис)  

                          
 

Матеріально відповідальна особа:                              

комендант                ____________            Василій МІГОВ 
                                                                 (посада)                                                         (підпис) 

 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 
 

Найменування 

облікового регістру  

За дебетом рахунку 

(субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку 

(субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 

Сума  

 8511 1514 75007,00 

    
 

Особа, яка відобразила господарську  

операцію в бухгалтерському обліку   

Начальник відділу бухгалтерського обліку,  

звітності та фінансово-господарського  

забезпечення -  головний бухгалтер        __________     Лариса ЛАБУНЕЦЬ  
                                                                                                 (посада)                             (підпис)           

 

 

 

«___» ____________20__ року              

 
 

 


