
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

11.10.2004                                          
 N  443 

 
Про створення обласної комісії для  проведення  
інвентаризації    заборгованості  із   заробітної 
плати  збанкрутілих і  ліквідованих     підпри- 
ємств   агропромислового  комплексу 
за станом  на 01.01.2004 
 
 Керуючись п. 9 статті 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” та спільним наказом Міністерства аграрної політики і 
Міністерства фінансів України від 07.09.2004 № 325/556 “Про затвердження 
Порядку  перерахування коштів на погашення заборгованості із заробітної плати 
збанкрутілих та ліквідованих підприємств агропромислового комплексу за 
станом на 1 січня 2004 року”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
від 08.09.2004 за №1116/9715, та з метою запобігання порушень у процесі 
спрямування коштів на погашення заборгованості із заробітної плати 
збанкрутілих і ліквідованих підприємств за станом на 01.01.2004, не погашеної 
на звітну дату: 
 

1. Створити   обласну   комісію  для    проведення  інвентаризації  заборго- 
ваності із заробітної плати збанкрутілих і ліквідованих підприємств 
агропромислового комплексу за станом на 01.01.2004 (далі – обласна комісія). 
 
 2.  Затвердити склад обласної комісії (додається). 
 
 3.  Головам райдержадміністрацій: 
 3.1. створити районні комісії для проведення інвентаризації заборгованості 
із заробітної плати збанкрутілих і ліквідованих підприємств агропромислового 
комплексу за станом на 01.01.2004 (далі – районна комісія); 
 3.2. забезпечити взаємодію комісій обласної та районних державних 
адміністрацій; 
 3.3. визначити перелік підприємств, списки осіб і відомості інвентаризації 
заборгованості  із заробітної плати за станом на 01.01.2004 збанкрутілих і 
ліквідованих підприємств агропромислового комплексу, які розміщені на 
території району. 
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 3.4. затверджені головами районних комісій зазначені документи  
направити до 5 числа місяця, що настає за звітним, до обласної комісії. 
  
 4. Головному управлінню сільського господарства  і продовольства 
облдержадміністрації на підставі затверджених відомостей інвентаризації 
заборгованості  із заробітної плати підприємств у встановленому порядку 
спрямувати відповідні кошти на реєстраційні рахунки управлінь сільського 
господарства  і продовольства райдержадміністрацій. 
 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Вегерю С.М. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації      В.П. Березовський 


