
ч}тивськА РАйоннА д00Р)кАвнА Адм1н|стРАц1я

хАРк|всько[ оБлАст!
Ро3поРядя{в'ння

9угу!в л! !ь.

до цього розпорядження.
4. (ер|вникам структурних п|дрозд1л|в районнот державно| адм1н1сщац1]

забезпечити:
4'1' 11риймання програмно-апаратних комппекс|в та обладнання системи

в|деоспостереження, в1деозапису 1 щансляц1| зобршкення' зазначених у додатку

до цього розпоряд;кення, на п|дстав| акт|в приймання-перелан|.

про передачу програмно-апаРатних
комплекс|в та обладнання системи
в!деоспостереисення, вйеозаппсу
1 трансляц|! зобратсення

3 метою ефективного використання дер)кавного майна. в|дпов|дно до
|[оложення про порядок передаи| об'скт1в права дерхавно! власност|,

затвердженого постановото (аб|нету \4|н|сщ|в }кра!ни в\д2\ вересня 1998 року
ф 1482 (з| зм|нами), кер}'}очись статтями 6, 19, 39 3акону !кра!ни <<|{ро м|оцев|

державн1 адм1н|страш||>:
1. €творити ком|с|то з питань приймання_передая| майна районното

державно!о адм!н|страш1сто та затверАити !1 склал (додасться).

2. (ом1с|] з питань приймання-передач| майна районно}о державно}о

алм1н!сщац|ето передати з| сфери управл|ння районнот дерэкавно| адм!н!срац1!

до офери 1.правл|ння стРуктурних п!лрозд1л!в районно{ державно! адм1н|сщаш!!

пРоФамно-апаратн! комплекси та обладнання системи в[деоспостере}(ен}!'1'

"|д"','.''"у | трансляц|| зобраэкення з розрахунком ]х к1лькост1 зг[дно з

перел|ком, що додаеться.
3. 8|дд1лу ф|наноово-господарського забезпечення апарац районно!

державно! адм|н|сщац1! (|1риходько 1.Ф.), в установленому законодавством

порядку' провести списанн'1 з балансу районно! дерхсавно! адм1н1сщац1|

переданих програмно-апаратних комплекс1в та обладнання системи
в|деоопоотере;кення, в|деозапису | трансляц|! зобратсення, за3начених у додатку

4.2. 3арахуъання прощамно-апаратних комплекс1в та обпаднання системи
в|деоопостерет<ення, в!деозапису | щансляп|! зобра:кення на баланс в!дпов|дних

сФуктурних п|дрозд1л1в раионно1 дер)к
5. 1(онтроль за викон!1нн'1м

[1ерпшпй заступник головц
райоцно1 дер2кавно! адм!н!страц!!

адм1н1срацп.
залитпато за собото.

к).к. вАР)кшш!нов



3АтввРдхвно
Розпорядхення голови

склАд
ком!с1! з питаць приймання-передан1 майна районнопо

1. вАРжвтнов
19р1й 1{остянтинови.;

2. жугА
\4ар1я 8олодимир1вна

з. пР''(одько
1етяна Флекс|]вна

4. стРвльник
1етяна Андр|!вна

5. юно1!тБв
.{митро Анатол1йовин

(ер|вник апарату районно1
дер)кавно| адм|н!страц|!

приходько 62 70з

районно| державно| адм1н1сщац|!
/'1,'/|//,'/-/)/ц2'2//х9 {й'

дер2кавцо|о адм|п!страц|€к)

пертпий засцпник голови районно!
державно! адм1н1сщац||, гопова ком|с||

головний спец1ал|ст в|дд1лу ф1наноово-
господарського забезпенення апарату

раионно1 державно1 адм1н1страц11

натальник в1дА|лу ф1наноово-
господарського забезпеяення апарату

рйонно| лержавно| алм1н!страш|!.
головний б1.хгалтер

зав|луван сектору !нформаш|йно-
комп'тотерного забезпенення апарац
районно! державно| адм1н|страц:]

головний спец1ал|от торидинного сектору
апарату районно| дерхсавно! адм|н1страц1!

1.!о. ковтун!,[



,{одаток
до розпоряд)кення голови

!1ерел!к
струкгурних п1лрозд!л!в, яким переда[оться з! сфери управл!ння

9уц!всько| райопно! дерэкавпо! адм!н1страп1! програмпо-апаратн!
комплексп та обладцацця системи в!деосцостерелсення, в!деозапису |

трансляц!1 зобра){(ення з розрахуцком 1! к!лькост!

.]х[р

з/л
Ёазва сщуктрного п1щ;озд1лу

районно! Аер':кавно[ алм! н|страш!|
|!рощамно-апаратний комплекс,
(перв|сна (балансова) варт!оть за
одиниц*о 6086,00 щн), листопад

2012 року _ дата введен|]'{ в

експлуатац||о, знос _ |0,84оА'
1нвентарн| номери: 10481035 _

10481049
к1льк1сть' од. ваот1сть. гон

1 2 з 4

1. !правл|ння ащопромислового

розвитку районно] дерхавно]
адм|н|страц!]

4
24з44'00

2. !правл|ння прац| та соц|ального
захисту населення районно|
дерхсавно1 адм[н1отрац|]

6
36516,00

з. 81дд|л охорони здоров'я
оайонно! державно| алм|н1страц1!

1 6086,00

4. 8|дд|п оов!ти районнот державно1
адм|н|страц1]

1 6086,00

5. Ф|нансове управл[ння районно|
дер:кавно| адм1н|страц|?

3 18258,00

)['сього: 15 91290.00

|(ер!вник апарату районно!
дерэкавно! адм!н|страш!!

приходько 62 70з

|(г-/ |.!о. ковтун


