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НАКАЗ

2019 Р. м. Вінниця Х9 /€и

Про надання дозволу на списання майна,
заі(ріііленого за комунальною установою <<Обласний пансионат

Інвалідністю та осіб похилого віку>>

=Іуія осіб з

Відповідно до Положення про порядок списання майгїа спільної власііості
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, затвердікеного
рішенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 грудгія 2012
Року Х9432 ''Про затвердження Положень щодо окремих питань комунальної
вііасності'', керуючись Положенням про управління спіуЕьноі і<ог.іі'на;іі,ної
власності територіальних громад Вінницької області, затвердікеного
розпорядженням голови обласної Ради від ЗІ серпня 2001 року Х91 16 ''ПРО
перейменування управління по експлуатація адмінбудинків обласної Радрі та
внесення змін до його Положення'', враховуючи клопотання Департаменту
соціальііоҐ та молодіжної політики облдерікадї.їіі:іістраціҐ

НАКАЗУЮ

І. Надати дозвіл на забій та списання з балансу комунальної усгаіюврі
'Обласний пансионат для осіб з Інвалідністю та осіб похилого віку
наступних тварин :

свинг, Ідентифікаційний
5300,3 1 грн.;
свинг, Ідентифікаційний
5300,29 грн.;
свинг, Ідентифікаційний
5300 ,26 грн . ;
кажана, Ідентифікаційний
5300,28грн.;
кажана, Ідентифікаційний
5300 ,26грн . ;
кажана, Ідентифікаційний
5300 ,28грн .
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2 Директору комунальної установи ''Обласний пансионат для осіб з

Інвалідністю та осіб похилого віку'' (Якубовський С.О.) здійснити заходи зі
списання майна, зазначеного в пункті ] цього наказу, відповідно до чинного
законодавства України з оформленням необхідних документів та надати їх
управлінню спільноі комунальної власності територіальних громад
Вінницької області в місячний термін.

З Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника
управління Волощука В.І. /г
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В. о. начальника управління І.Бойко


