розпорялttЕння

tолови вIльшАнськоi рАйонноi дЕрltýАвноi АдмIнIстрАцi
кlровогрАдськоi оБлАстI
вiд ,,06

,,листопада

2017 року

смт ВйьцаЕка

N! 252-р

Про передачу авmмобiля
Вiдповiдно до ЪKolry УкраТrти <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2l вересня 1998 року Nч 1482 <Про
передаry об'еrсгiв права державноi та KoM5лa;rbHoi B.rracHocTi>>, вiд 26 rрудня
20ll роry Ns 1399 <<Про встановлення лiмiry легкових автомобiлiв, що
обслговуоть органи виконавqоi владп> (iз змiнаlли та доповненнями) та
розпоряджеIrня голови Кiровоградськоi обласноi державпот адмiнiстрацii вiд
04 квiтня 2014 року Ns l 15-р <Про встановrrення лiмiry легковrо< автомобiлiвr>, з
меmю приведення у вiдповiднiсть iз встановленим лiмiтом загаrrьноi кiлькостi
легкових автомобiлiв, що перебувають на балансi Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii:

l.

YTBoprrTra

комiсiю з передачi - приймдrЕя легкового авюмобiJLs (дапi -

Комiсiя) у скrrадi згйно з додатком l.

2. Прийняпл легковий автомобiль з балансу фiнансового управлiння
Вiльшанськоi райдержадмiнiстрацiТ яа баланс апараry раiцержадмiнiсграцii

згiдно з додатком 2 та взяти на облiк у вiдтlовiдному лержавному органi.

3. Закрiпити легковrtй автомобiль за слlтсбою у справах дiтей районноi

державноi адмiнiстрацii згiдно з додатком 2.

4. KoMicii пЙюryвати докумеЕти дпя приfotrання - передачi легковоm
автомобiля вiдповiдно до норм чинного законодавства злiдно з акгом

приймлтня - передачi-

5. Контроль за виконанням даноrо розпорядженЕя покJIасти на першого
заступника юлови райдержадмiпiсrрацii С.Нестерова.

Першпй засiупппк головн
райояноi державноi адмisiстрацii

с.нЕстЕров

.Щодаmк

1

до розпорядження голови
ВiльшанськоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii
06 листопада 2017 Ns 252-р

склАд

KoMicii з передачi-приймання автомобiля

голова rcoMicii

КУЦАРЕВА
Олена

-

Валентинiвна

керiвник апараry рйонноi
державноi адмiнiстрацii

rIлепп KoMicii:
вiд райдерrrсадмiпigrрацii:

ДОБРОВА
А,qла Мrхайлiвна

-

JIЕrКА
Наталiя IBaHiBHa

-

СЕМЕНЕrЪ

Пgгро Миколайович

-

завiд,ъач сектору фiнансово mсподарького
забезпечення, юловний бухгалтер апараry
райдерхадмiнiстрацiТ
начаJIьник сл)Dкби у справах дiтей
райдержадлiнiстрацii
водiй ашараry рйдержадмiнiстрацiТ

вiд фiнансового yправлiнпя оайдепlкадмiпiстоацii:

ХО4РОВА
Bipa Борисiвна
I]lАРГОРОДСЬКА
Лiдiя Михайлiвна

-

БА]lАБАН
Клавдiя ОлексiiЪна

-

Керiвнпк апараry райопноi
держявпоi адмiпiстрацfi

-

начальних фiнансового управлiння
райдержадr.riнiстрацii
головнийспецiалiствiддiлубухга.lггерського
блiку, фiнансовою забезпечення та
упрашriння персона-пом фiнансовою
управrriнrrя райдержалмiнiстрацii
начапьник вiдцi.iry бухгмтерського облiку
фйаясовою забезпечеяня та 1,травлiнrя
персоналом фiнансовою управлiняя
райдержадмiнiстрацii - головний б}хгмтер

{r/ar
,а/

о.куцАрЕвА

!одаток

L

до розпоряд(еI {я голови
Вiльшанськоi райоrтноi

державноi адмiнiстрацii
06 листопада 20 1 7 Ns 252-р

Легковп* автомобiль,
що прпймасrься на баланс апарату
Вiльшапськоi райопноi деlrrrrавпоi адмiпiстрацii
JФ

ндзва

з/п

кйькiс

Балаrtсовt

ть

BaDTigrъ, гDlt.

DAEWOO Lanos

державний номерний знак ВА 3938AI,
кузов SUPTF69YD7W36707l.
Колiр зелений, 2007 року випуску

1

67з69,00

1

Легковий автoмобiль,
що закрiплюсться за с;ryжбою у справах дiтей
Вiльшапськоi раf,онноi деряrавноi адмiпiсrрацii
назва

JV,

з/п
1

гАз

з1

l0

державний номерrшй знак 555-2б ОМ,
кузов Y7OЗ 1000ХО254070.
Колiр бiлий, 1999 року витryску

Керiвпик апарату районноi
деркавпоi адмiпiстрацii

кiлькigaь

Балrпсовl

BrpTigгь, .рп.

24996,00

о.куцлрЕвА

