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Уl17lравл].ння спільно.ї комунальне.ї
власност'і. 2'дмит'ор+альних оман

Н А І{ А З
м. Вінниця м]/.

й обласгіій бібліотеці для дітей ім. І.Я. Франіт
зволу на Списання майна

Відповідно до Положення про порядок списання майна. сМльноі
власності територіальних громад Ьіл, соли.щ, мі9.Г Вінницької області,
затвердженог о рішенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18
грудня 201 2 рогу М9432. ''Про затвердження Положень щодо окремих п.итанЧ
кі)Мунальної ' власності'': керуючись Положенням про.управління спільної
комунальної власності Ґе'риторіальни.х громад .Вінницької . .області,
затвердженого розпорядженням голови обласної Ради від З І серпня 2901 року
]Ф116 ''ГІИО перейменування упігавління по екlплуатації 'адмінбудйнків
обласною Ради та внесен гїя змін до його Положення'': враховуючи клопотання
управління культури і р.мистецтв оолдержадг'ііністраціі

НАКАЗУЮ
] . Надати дозвіл Вінницькій обласній бібліотеці для дітей ім. І.Я. Франка

дозволу на списан.уя непридат.Ного до експлуатаі.ці. !і.9ГУЗ:
- ксерок.са ''Сапог Р63 1 7'', ін.вентарний {ф 1 0420065, 2002 року введення

в експлуаїацію, первісною вартістю 8140,00 грн., залишковою вартістю
0,00 грнl;

персонального комп'ютера 'lАІьlоп 2000'', Інвентарний ]ф,10420107,
2006 рока введення .в. експлуатацію, первісною вартіс:ію 8140,00 грн
залишковою вартістю 0,00 грц:;

- газового котла ''Гегоіlі'', Інвентарний Ж910420099, 2004 року введення
в експлуатацію, первісною вартістю '4750,00 грн., залишковою вартістю
0,00 грнl;

- газового котле ''Гегоllі", Інвентарний Л91 04201 00, 2004 року введення
в експлуатацію, первісною вартістю 4750,00 грн., залишковою вартістю
0,00 грн.
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первісною

2. Доручити директору ..Вінницької обласної бібліотеки для дітей
ім. І.Я. Франка Мрищук Т.А.. здійснити заходи зі списання майна, зазначеного
в пункті І цьог(5 наказу, відповідно до чинного законодавства України з
офбрмленняьі необхідних документів та надати акти на ліквїдацїю основних
llдсобів управлінню спільної.коьіунальноі власності територіальних гроьіад
Вінницької області в місячний терьіін.

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

Начальнгік упра влін ня ,.з'% В. Федоришин
/
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