
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Управління спільної комунальної.
взів СЕіості 2'ерит'орд. альних і'роман

НАКАЗ

.2019 Р. м. Вінниця м: .ЗЗ

Про передачу майна комунальному закладу "Вінницька обласна
пеихоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

Відповідно до Положення про порядок передачі об:єктів права спільної
власності територіальних . громад . сіЛ, селищ, міст Вінниці;кої області,
затвердженого рішенням ІЗ весії Вінницької обласної Ради б скликання від
18 г15удня 2012 року Ж9432 "Про затверджеі!:ця Положень щодо окремих
питань ..комунальної.. власності:': керуючись Положеннslм про управління
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької' області,
затвер8женоі:9 розпор:ядженням гбловй обласної'Ради від .l? ] серпня 200 ]
раку Н9 ! 16 "Прі) перейменування упра!:!іння по еЕсплуатації адмінбудинків
і)власної Ради Іа внесення Змін до .його Положення", враховуючи клопотання
Департаменту ох9роци здоров'я. Вінницької облдерйадміністраціі і
погодження.. постійної комісlії об?Іасної Ради з питань регулювання
комунальноі власності та приватизацію

НАКАЗУЮ
І . Передати з балансу Вінницьіlої обласної психіатричної лікарні .ГФ2 на

баланс .і('омуналіному закладу ''Вінницька обласні психонейрологічна
лікарн.я ім. акад. О.І. К)щенка'' продукти: харчування:

'- борошно пшеничне, в кільігосҐ1 250 кі=, Іа суму 2250,00 грн.;
- крупу манну, в кількості 250 кг, на суму 2750,00 грн.; '
- кі)Уп} ячміНну, в кількості 2$0 Йг, на с)Му 22д7,50' грЬ.;
- крупу перлову, в кількості 250 кг, на суму 2375,00 гЬн.;
- кЬlпУ віісянУуl, ,! кількості 200.к.г; .на буй' 2800,00 ї:рнl;-чаН,Ькількоаїі130кг:,насумуЗ360,00Ґ'рЙ.; ' '
- картоплю, в кількості 1 500 кї;., на суму Д065,00 грн.;
- ціі'дулю, в кількості 200 кг., на суму 1640,00грн.'

2. Вінницькій обла9уій психіатричній лікарні Ж92 (Царенко. О.М.) .та
комунальному закладу. ''Вінницька обласна псйхоневрологійна лікарня ім.
акад. О.І. К)оценка" .(Кучерук С.О.) здійснити передгічу-приймання 'майна,
?азначеного в пункті І 'ць(ІГо наказу, відповідно До чинного законодавства
України, з офоІЗмленням необхіднііх документов та надати акти передачі-
приимацня управлінню .спільної комунальної власности територіальних
громад Вінниці;кої області в місячний теlрмін.

З. Контроль за виконанням. цього наказу ,\покласти на заступника
начальника управління Волощука В.І.
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