
!гугу!вськА РАйоннА двР)1ивнА Адм|н|стРАц|я
хАРк1всько['оБлАст!

Р оз по Рядж вння

{уц1в !,& ?'/7

|1ро в!днуясевня автомоб!л1в
марки вАз 2|2| <<!{ива>>,

дерясавний номер !\} Ах 0057
А8, марки пАш\шоо }[ш}!га,
Аерясавний номер л} 10025 хА

9|дпов|дно до отатей б, 39 3акону }кра!ни <||ро м|сцев1 державн1
адм|н1орац|!'>>' постанови !{аб|нец й|н1сщ|в' 9кра|ни в|д 08.11.2007 .|хгд 1314
<||ро затверд)кенн'! ||орядку списанн'| об'ект|в державно| власноот|> та
1нструкц|| з обл|ч запао1в бтоджетних установ' затверАжено! Ёаказом
,(ержавного 1(азначейства 9кра!ни в1д 08.12.2000 .тф 125' зареесщованого в
й1н!стеротв| тостиц|] !кра!ни в|д2|.12.2000 ]хгр 93715158, |!орядч в1дтуження
об'ект|в дерхсавно| власност1, затвердженого постановото !{аб|нету 1м11н1сщ|в

9кра|ни в!д 06.06.2007 ]чгд 803 та розг.,ш{нув1пи протокол 1нвентаризац1!, акти
техн1чного стану транспоРтних заооб|в, що пРопону}отьоя до в|дну>кення:

1. ||ункт 1 розпорядження голови районно| дер>кавно| адм|н|сщац|]
в|д 23.10.2013 .]т[р 364 <||ро в1дтужен|{'[ та спиоанн'! матер|альних ц!нностей>
вик.'1асти в нов|й редакц|! <<3 метото оботеження техн1чного отаку, в|днуя<ення

щанспортних засоб|в до ок'1аду ком!с]] на ст|исан\!я матер1альних ц1нностей,
затвердженого розпорядженням голови районно? дерэкавно| адм|н]отрац|!
в1д 09.10.2013 .]т{р 339 <|[ро затверл)ке1{ня нового складу ком|с|? на списання
матер|альних ц1нноотей>> вк.,11очити нач€ш1ьника (енщу надання поощ/г,
пов'язаних з використанн'!м автомоб1льних засоб|в з обслуговування
{уц!воького та ||ечен|зького район|в в )(арк1воьк!й област] йайстренка
Басил!я Анатол|йовина (за згодото)>.

2. |(ом|с!] на спиоанн'л матер1альних ц|нностей:
2.1 ||ровеоти |нвентаризац|то автомоб|л1в марки в^з 2121' (нива),

державний номер }:[э Ах 0057 А8; марки оАвшоо \ц6|га, Аержавний номер
]ч|р 10025 [А та обстеження техн|чного стану на 30 листопада 2013 року;

2'2 3а результатами проведення |нвентаризац|! склаоти акт |нвентаризац|!
та акт техн|чного стану щанспортних засоб1в.

4. }{ачальнику в!дд|лу ф|нансово-господарського забезпечення апарату

районно! дерткавно| адм|н|сщац]]' головному б1хгалтеру |арк|вськ!й 1Ф.Ф.:
4.1 |||дготув атут та ътадату1 пакет необх|дних документ1в для ощиманн'т

згоди на в|дтух<ення щанспортних засоб|в до {арк|всько] обласно| державно|
адм1н|страц1!;
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4.2 } раз1 отримання згоди в|д [арк!всько! обласно| державно!
адм]н!страц1! провести процедуру оприбуткування та у м|оячний строк цадати
зв|т про списання об'ект!в державно| власност1 суб'екту управл!ння.

5. (онщоль за виконанн'!м цього Розпорядження з€ш1и1па1о за собо:о.

| олова райопно[ дерясавно'1[
адм1н!страц![ в.в. лоБойчшнко


