
7.|0. База в|дкривас в устаг1овах банк|в' органах ,{ертсавно| казначейсько|

служби спец|альний рессщац|йний рахунок для обл|ку сум 3а дорученнями для

пров9дення операц|й з матер|альними ц!нностями дерх(авного матер!ального

р...р,у (осв!>кення' поновлення' зак]1адка та |н:ше)'

7 .\\ . Ф|нансув а11ня Бази зд]йснгосгься у встановленому порядку за рахунок
котшт|в обласного бтоджету, а тако}к |нтших д)керел' незаборонених

законодавством }кра|ни.
7.|2' .(оходи Бази зарахову}оться до складу сдиного ко1шторису

(спец|аттьний фонд доход|в та видатк|в) на утримання Бази | використову1оться

на ф1нансування т!льки видатк!в цього ко1шторису'

7.|з.3абороня€ться розпод|л отриманих доход|в (прибутк1в) або !х чаотини

серед засновник|в, прац|вник|в (кр|м ог1лати ]хньо| прац|, нарахування единого

соц1ального внеску)' нлен|в органБ управл!ння та |нтпих пов'язаних з ними оо|б'

1.|4. Фрган управл|ння майгтом ма€ право 1н|ц|говати проведення

в!дпов|дними органами ком11лексно| рев|з!| у сфер| ф1нансово-господарсько]

д|яльност| Бази.
7.|5. (онщоль за ф|нансово-господарськото д|яльн1стто Бази, ![ сщукцрних

п|дрозд|л|в здйсн'.',1" в|дпов1дними установами та орган!зац|ями зг|дно з

чинним законодавством.
7.16. База самост|йно зд|йснтое оперативний, бут<га]1терський обл!к' веде

с.!.атистичний обл|к, бухгалтерську зв|тн!сть 1 подае [[ органам' уповнова)|(еним

зд|йсгтповати ко|1троль за в|дпов!дними напрямами д!яльност| Бази у
виз1-!аче!{ому законодавством порядку.

7.|7' {оходи Бази використову}оться вик]1}очно для ф|нансування видатк|в

на утриманця Базха, реатп|заш|| мети (ш1лей, завдань) та напрям|в д|яльноот!,

визначених €татутом.
7.18. 3битки, завдан| Баз| внаол!док пору1пення !1 майнових прав |нтпими

горидичними | ф|зинними особами, в|дтпкодовуготься в!дпов1дно до чинного

законодавства } кра{н и.

8. [1рипинення д|яльност| Бази

8.1. |{рипинення д|яльност! Бази зд|йснтосться 3а р|тпенням Фргану

управл|ння майном чут|або р!тшенням суду зг|дно чинного законодавства.

8.2. |1рипинення д1яльност| Бази в1дбувасться 1пляхом ]| реорган|зац|[ або

л1кв|дац!] у порядку встановленому чинним 3аконодавством.

8.3. в результат| реорган|зац|| Бази [| права та обов'язки переходять до

правонаступник|в
8.4. "[1|кв|дац|я Бази зд|йснтосться

органом, що прийняв р|тшення про
утвор1осться
проведення

визначасться
до чинного

л|кв!дац|1' а також строки д!я заяв'[ення

органом, який шрийняв р|тшення про

законодавства }кра!ни.

л!кв|дац|йното ком|с!сто' яка
л|кв|дац|то. [{орядок, строки

кредиторами сво]х вимог
л|кв|дац|то, в!дпов|дно

'1ц | | г|\
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