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Про надання д.озволу.обласііій ісоllіуііальііій організаці'Ґ
"Інфоркіаційно-аііалітхі-ігііій цеіітр іір обслуговуваііііід уетаііов

соціального захгісту наееленіія'' на еііЕісаіігія кїагіна

Відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права спілг,ної
власності територіальних громад сіл, селищ, ьііст Вінницької об.ц:істі,
затвердженого рішенняьі ІЗ сесіі Вінні,іцькоҐ обласною Ради б скликання від
18 грудня 2012 року ]Ф432 ''Про затвершкення Положень щодо окҐ)ег-ігіх
питань комунальної власності'', керуючись Положенняь{ про управіііірія
спільної комунальної вііасності територіальнгіх гроьіад Віннріцькоі об.і:ісіі,
затвердиюного розпорядженняьі голови обласноі Радіо від З l серпня 200 l l)оі€у
Ж9116 ''Про перейг.4енування управління по ексtілуатаціі адмінС)удгіііків
обласної Ради та внесення зьїін до його Полоікення'', враховуючи клоііогаіїгія
Департаьіенту соціальної та ьіолодіжноі політики облдерікадміністраціі

Н А К А З У ІО
І. Надати дозвіл обласній коьіунальній організаціі ''ІнфорьіаціПііо

аналітичний центр по обслуговуванню установ соціального захіісгу
населення'' на списання непридатного до експлуатація ьіайна:

- комп'ютера в коьіплекті Рііі-866-256 тЬ-408Ь-32ІпЬ, г.монітор 17'' Е220,
ИР$ 500УА, Інвентарний Ж910480056, 200] року введення в експлі'атаііію,
первісною вартістю 61 49,00 грн., заліішковою вартістю 0,00 грн.;

- коьїп'ютера в комплекті РІ11-866-256 іпЬ-408Ь-32тЬ, г.монітор 1 7'' [220,
ИР$ 500УА, Інвентарний .l®10480061, 2001 року введення в експлі'атаЕЕію,
первісною вартістю 6 1 49,00 грн., заліішковою вартістю 0,00 грн.;

коь4п'ютера в коьіплекті $етрг 2.6-1 536 тЬ 64ВЬ-Ке(Іеоп, монітор l 7''
795 МЬ, Інвентарний .МЬ10480102, 2004 року введення в експлуатаііію,
первісною вартістю 7833,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.;

кондиционера $ат$і,іп8 АФ 09 А5 МЕ, Інвентарньїй .l%10490018,
200] року введення в експлуатацію, первісною вартістю 4406,00 гррі.,
залишковою вартістю 0,00 грн.;

принтера МіпоІІ:а Масіісоіог 2+, інвентарніій .l®10480069, 2001 року
введення в експлуатацію, первісною вартістю 9417,00 грн., залишкоізоґо
вартістю 0,00 грн.;

принтера Ер$оп $ТУІ.И$ Соlог 1160, інвентарніїй .IЧЬ10480064,
2001 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 2508,00 гl)ЕІ.,
залишковою вартістю 0,00 грн



2. Обласній комунальній організацій ''Інформаційно-аналітичний цсіігр
по обслуговуванню установ соціального захисту населення''(Майданчук О.А.)
здійснити заходи зі списання майна, зазначеного в пункті І цього нак:ізу,
відповідно до чинного законодавства України з оформленням необхідіігіх
документів та надати акти на ліквідацію основних засооів управлінню спільііоі
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в ьііся ііЕЕій

термін.
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