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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Уlі:іравл.і:цц:В сл.ільної комунальне.ї
власност'.ї т'ерид'ор.дальних і'ромдд

НАКАЗ

.2019 Р. м. Вінниця ]ф

Про ііадаіхіія дозво;іу комуііа;іьному заі<ладу ''Тульчинська
загальіюоевітніі шіюла І-ІІІ ступеііів-ліцей з ііосіілехюю війеьково-

фізичною гіідготовкою Віііііііцької обласіюї Ради" хіа епгїсання майна

Відповідаю до Полиініїня про порядок списання майна спільної власності
територіаііьііих громад сіл, селищ, міст Вінні,іцької області, затвердженого
рішенням ІЗ сесії Вінні,іііької обласної Радіо б скликання від 18 груди-ія 2012
року ]Ф432 ''Про затвердже:іня І'Іоложень щодо окремих питань коьіунальної
власності'', керуючись ПозІоженням міро управління сііільної коьїунальної
власності територіальнріх громад Віннііцької області, затвердженого
розпоl)ядікеі-іняьі головін обласної РадЕІ від ЗІ серпґія 2001 року Л9116 ''Про
перейкіенуваіііія уііравзіііініі по експлуатація адмінбудьінків обласної Ради та
вїчесеніїя зь4іі{ до його [Іолшкення'', враховуючіі іслопотання Департаменту
освіти і наукіі оолдержадхтіністраціі

НАКАЗУЮ

І. [іадатіі дозвіл }юліуііальгіохіу закладу ''Туііьчинська загальноосвітня
школа І-Ііі ступенів - ліцей з посіілеіюю військово-фізичіїою підготовкою
Вінницької обласною Ради'' на сііисаіііія негіридатного до експлуатація ьіайна:

- машини для подрібгіення фаршу, Інвентарний ]%101420264, 2006 року
випуску, первісною вартістіо 4797,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.;

- картоплечіістку, Інвеіітарний .МЬ] 01420337, 2007 року вііпуску, первісною
варгістю 5543,00 грій., залишковою вартістю 0,00 грн.;

- х;ііборізку АХМ 300, ііівеіїтарний .М101420338, 2007 року випуску,
первісною вартістю 3997,00 грій., залишковою вартістґ0 0,00 грі-і.;

- срістеьіу о'їгіщеїін$t води з допоміікниь{ крагюм, Інвеіітарний Ж910]440359,
2008 роі;і' }зиііЬ'ску, ііс'І)лісі-Іою вар'гісті0 5994,00 грій., залишковою вартістю
0,00 гі) і.;

- систеьіу о'і їщз! н$ї воді'і з допоьііііаі їьї ісраіюм, інвеічтарний ]%]01440360,
2008 рока випуску', ііерізісііоіо і,:іl)гісті0 5994,00 грій., за.гїіїшковою вартістю
0,00 грн.;

- м'який куточок, Інвсіітаріііій .IФ10] 630065, 2008 року вііпуску, первісною
вартістю 3800,00 грн., залрїшкоі;оіо ваі)тестю 0,00 грій.;



тракторний прицеп, Інвентарний ]Ф101520002, 1985 року випуску,
первісною вартістю 3668,00 грґі., залишковою вартістю 0,00 грн.;

- диван, Інвентарний Ж9101630051, 2008 року випуску, первісною вартістю
3300,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.

2. Доручити директору комунального закладу "Тульчинська
зага.цьноосвітня школа І-ІІІ ступенів -- ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою Вінницької обласної Ради'' Хлівнк)ку М.М. здійснити заходи зі
списання майна, зазначеного в ііункті І цього наказу, відповідно до чинного
законодавства України з оформленням необхідних документів та надати акти на
ліквідацію основних засобів управлінню спільної коьіунальііої власності
територіальних громад Вінницької області в місячний терьіін.

З. Контроль за виконанням іїього наказу
начальника управління Волощука В.І.

на заступника

В.о. начальника управління І. БОЙКО
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Писаренко О.М. 67й'вб/г'''С
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