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НАКАЗ

' о ф' ?4{4: 2018р. м. Вінниця М /9:?'
Про надання дозволу комунальній установі "Територіальна медичне

об'єднання "ВінницьЬий обласніій центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф" на списання майна

Відповідно до Положення про порядок списання майна. спільної
власності територіальних. .громад. . гіл, сблиіц міст Вінницької області,
затвердженого) рійіенням ІЗ месії Вінницької обладуої Ради б скликання від
18 грудня 2012 року Ж9432 ''Про затверджеіlуя Положень щодо окре.мих
питань комунальної власності:'; керуючись Положенням про уцраlління
спільної комунальної власності терйҐоріальниЗ .громад Вlіннйцьіої' області,
затвердженого розпорядженням го.лови і)власної Ргіди від З І серпня 290 1 року
Ж9] 16 'lіllро іі ерейМенування упігавління по екЕплуатації 'адмінбудйнкіЬ
обласної Ради та внесення змін .іо його Положення'',. враховуючи клопотання
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

НА КАЗ УЮ
І. Надати дозвіл комунальній установі ''Територіальне медичне

об'єднання ''Вінницький облгігний цента екстреної меди'юної допомоги та
медицини катастроф" на списання непридатного др.експлуфтгlції майна:

- електрокар,йіографа, Інвентарйий Ж9101470016,. 2005 року випуску,,і.:;:Г:Д?П}Н'ЇЦНЗд',1ннГ::=ЕlгП.::Еl:l;4И='од8'%#?'' '"--у'"у '
. - сумки-укладки дл8 с/.й, Інвентарний Ж910'14.7001 1, 2005 року випуску,

первіснсlіо вартістю 2694,00 гЬн., залийковою вартідт9 0,00-горі; . ' ' '
- укладки саквояжа для швидкої допомоги УС0:01 ЗРЕ: .Іlів9нтарний

Х9101420049, 2008 року випуску, первісною вартістю 2558,00 'грн.,
залишковою вартістю 0,00 грн.;

- укладки саквояжа для швидкої допомоги УС0-0 І ЗРЕ: .Іlів9нтарний
Ж9101420048, 2008 року випуску, первісною вартістю 2558,00 'грн
залишковою вартістю 0,00 грн.;

- укладки саквояжа для швидкої допомоги УС0:0 ІЗРЕ: .Іlівчнтарний
Х9101420047, 2008 року випуску, первісною вартістю 2558,00 'грн
залишковою вартістю 0,00 грн.
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2. Доручити голоlіуому лікарю комунальної установи "Територіальна
медичне об'єднання ''Вінйицький обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф''. Пірникозі А.В. .здійснити заходи зї
списання майна, зазначеного в пуні(ті І цього наказу, відповідно до чинного
законодавства України з оформленням необхідн.их до.кументів та надати акти
на ліквідацію основних засобів упргівліннк) спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької Е)бласті в місячний термін.

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

В. о. начальника управління
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