
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
УЬравл.і.ння сл.ільноі комунальне.і
влдсност.і д'ерит'ор.дальних і'роман

НАКАЗ

щ '#"а"--.2019 Р. м. Вінниця .и ..? В'

Про надання дозволу комунальній організації "Центр матеріально
технічного та Інформаційного забезпечення закладів освіти області"

ііа Списання майна

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальфих громад сіл, $елйщ, мїс! Вінницької області, . lіатверджеррг9
рійенйям ІЗдесіі Вінницької обласної Ради б скликання від 18 грудня 2012
боку Жд4l32 ''Про затвер.ї;чення Положень щодо окремих питань комунальної
власності", керуючись Положенняьі про управзІіння. спільної комунальної
власності територіальних громад вінницької оола9ті, затверджец9го
розпорядженням голови обласної Ради від..ЗІ серіlня 2001 раку Ж9.1 16 ''Про
ІтерейМенування управлін:уя по експлуатація адмі'нбудинків обласної Ради та
внесення ' змін дб його Положення'', враховуючи клопотання Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

НАКАЗУЮ
].. Надати дозвіл комунальній оргагіізації "Центр матеріально-технічного

та Інформаційного забезїіечення ]Ькладів освіти' обла(іті'' на списання
непридатного до експлуатація майна:- комп'ютера, 'інвентарний Ж9101480056, 2007 року введення в
експлуатацію, перЬісною в.артідтю 5494,00 грн:, залишковою вартістю 0,00 грн.;

- комп'ютера. "Ритм"; Інвентарний Ж9101480062, 2008 року введення в
експлуатацію, первісною вартістю 365 1 ,00 грн:, залишковою вартістю 0,00 грн.;

- комп'ютера. ''Ритм"; Інвентарний .l®10]480063, 2008 IЗоку введения в
експлуатацію, первісіlою вартістю 365 1 ,00 .грн:,.залишковою вфтідтю 0,00 грн.;

- комп'ютера. ''Ритм''; Інвентарций. ]%10]480064, 2008 Е)оку введения в
експлуатацію, первісіlою Вартістю 365 1 ,00 .Фн:,.зал.и.ші$овою вгіртідтю 0,00 грн.;- комп'ютера. ''Ритм''; Інвентарний Ж9101480065, 2008 боку введения в
експлуатацію, первісцою вартістю 365 1 ,00 грн:,.зал.ишковою вг:іртідтю 0,00 грн.;

- комп'ютера. "Ритм"; Інвентарний Ж9101480066, 2008 боку введения в
експлуатацік), первісною вартістю 365 1 ,00 .Фн:, залишковою вгфтіЄlтю 0,00 грн.;- комп'ютера. "Ритм"; Інвентарlіий. ]%101480067, 2009 боку введения в
експлуатацію, первісною вартістю 4258,00 .Фн:,.здліид$овою вгфтідтю 0,00 грн.;- комп'ютера. ''Ритм''; І!-івентєlрний. Ж910]480068, 2009 боку введения в
експлуатацію, первісіlою вартістю 4258,00 грн:,.залиш$ов$)}о вгй)тідтю 0,00 грн.;- комп'ютера. ''Ритлі''; Інвентррііий. ]$9101480069, 2009 боку введения в
експлуатацію, первісною вартістю 4258,00 .Фн:,.зрл.іщlковою віртідтк) 0,00 грн.;- комп'ютера. "Ритм"; Інвеґітарlіий. ]®101480070, 2009 боку введения в
експлуатацію, первісною вартістю 4258,00 грн., залишковою вфтідтю 0,00 грн.

2. . Комунальній організації ''Центр матеріально-технічного та
Інформаційного забезпечення закладів освіти і)бласті'' '(Мазур Л.Д.) здійснити
заходи зї списання майна!,. заз.наченого в пункті ] цього накгізу, відповідно до
чинного законодавства України з офоріч4ленням необхідний документів та

І



надати акти на ліквідацію основних засобі! )управлінню спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

З. Контроль за виконанням цього нака: залишаю за собою

В.о. начальника управління в. волощук

К)Р. відділ
Писаренко


