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НАКАЗ
м. Вінниця м ,4Я

Про.надання дозволу Іванівсьі(ій Спеціальній зага.гіьноосвітній школі
Інтернату Калийівеького району Вінницької обласної Ради на

списання майна

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальуих громад сїл, 9елlїщ, місЗl Вінницької області, затвердженого
рішендяН. ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 грудня 2012
року Ж9432 "Про затвер.іl2кення Положень щодо окремих питань кЬЙунальноі
власності", керуючись Положенням про управ4ійня спільної комунальноївласності територіальних громад Вінницької області, затвердженого
розпорядженням голови. обласної Ради від..З І серіlня 2001 реку Жд.l І.б ''Про
перейменування управлlуня по експлуатація адмінбудинків обласної Ради 'та
внесення змін до його Положення.', Ізраховуючи клопотання Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації

НАКАЗУЮ
І. Надати дозвіл Іванівській спеціальній загальноосвітній школі-

Інтернату Калинівського району Вінницької обласної Ради на списання
непридатного до експлуатація майна:

'ідагного коІВМґііlГ24 ЕСР Інвентарний Ж9 1014902 19,.2004 року випуску,
первісною вдртіс:!ll9 2$г9:001'рц., .залишКовою вартістю 0,00 грн.; ''=г.Н?l::НМИД'#l$l' і=:НИНІ'д?Н81сїУ888ГДП -'«.,, -"-"'«..
первіснок) в9ртіс].!(г 2829;00 грн ., залишковою вартістю 0,00 грн.; '"l:г81?l::НШИД'#г:' і::::Н=::'д%llіУ8&РГД«* -'«" -"-»'«..
первісною вартістю 2829,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.; '

":l;.Е?:!#йч$іи4и#гl' і::::іlЦ=::'д5дЇБIЦ88lГ]804 р.«у ."""'«.,
первісною вартістю 2829,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.; '":;Мll:ГНШЖД'#гІ' і:::lУН=:К'.С$'НсіЦ88:ГДП -'«» -"-~''«..
перві'"ою вар'іст'9ДЧ:l?.,99,.{р":, з''-«шК'в$'ю.ВРРтl9]д,%00.[РУ.;' ' ' '';=..?К$:'ч#йКIХГ.ї'р'і"-'"',....Ч?М':БЛ'&ги2Б8''ь'«у -"-у'«у ,
первісною іІчртістю ;.554,00 ген., залийков9ю,варті:=llll9 0;0(нру.: ' ' '':=.'?Е.IЕН' «=И?:'{.:l!:Б:::южgв?8'ГВШ&ТЦББ:'р'«у '"-у'"у,
первісною вартістю,4940,00 ірн., залишковою вартістю 0,00 грн.і ' ' '

':l=юмНТlг#:l;;'.а==Ї=:l,К'l! зші""""'#Е,Гіl!=нтар«:l«П К1 0 ] 480029, 2003
року випуску, первісною вартістю 3079,00 грн., залиші<іовою вартістю 0,00 грн.

2. Доручити директору Іванівської спеціальної загальноосвітньоі школи-
інт5рнату Калинівс.ького району .Вінницької обласної Ради (Рибочка Л.М.)
здійснити заходи зі списання майна, зазначеного в. пункті І цього наказу,
відповідно до чинного законодавства України з офll$)мленням необхідних
документів lга надати акти на ліквідацію основних засобів управлінню спільної
кому.нальної власности територіальних громад Вінницької області в місячний
термін
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