
чугу1вськА рдйоннА дшР}1{АвнА Адги1нгстРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст1

РозпоРядж{шння

9угу'пв лъ д8Р

11ро проведення !нвентари3ац!!
подаль!||огонепридатних для

використання матер|альних ц!нностей
районно| дернсавно| адм!н1страц!|

Б|дпов|дно до |{орядку списа11ня об'скт1в дер)кавно? власност1,
затвердя{еного постаново}о 1{аб|нец &{1н|стр1в !кра|ни в|д 08 листопада
2007 року ]ю 1314 (1з зм|нами), та статт| 8 3акону !кра|ни <|{ро бухгалтерський
обл|к та ф|нансову зв|тн1сть в !кра?н1> (з1 зм|нами), керу}очись статтями 6,39
3акону !кра|ни <|{ро й|сцев1 дерясавн| адм1н|страц1|>:

1. |[ост|йно д|гон|й ком|с|| з введення в експлуатац|то, лрийняття. передан|
та списання основних засоб|в, |нтпих необоротних матер|альних актив1в,
нематер|альних актив|в, запас|в, визначення л]кв|дац|йно| вартост1 основних
засоб|в та нематер|альних актив|в районно| дер)кавно| адм|н|страц1?
до 09 лиотопада 202| року провести |нвентаризац|то непридатних для
подаль1пого . використання матер|альних ц1нностей зг|дно 1з додатком
(додасться).

2.3а результатами проведення 1нвентаризац|| скласти протокол та акт
техн1чного стану непридатних для подаль1пого використання матер|альних
ц|нностей районно| державно| адм|н|страц1|.

з. 1(онтроль за виконанням розпоряд}кення покласти на заступника голови
районно| дер)кавно| адм|н|страц|| Б олодим ира [ у б арева.

[олова районно[ дерэкавно|
адм!н1страц![ гор БФ.||ков



зАтввРджвно

Розпоряд)!(ення голови

районно? дер)1(авно| адм|н|страц||

пв,Рш,л|к
матер1альн их ц!нностей районно[ держсавно[ ад м!н|страш1|, непридатн их

для подаль|цого використання

Ёачальник в|дд|лу бухгалтерського
-обл|ку та господарського забезпечення

алар ату районно| державно|
адм|н1страц1| - головний бухгалтер о} \{ар{я жугА

)цгч

з|л
Ёайменування матер|альних

ц1нностей
€убрахунок (|льк|оть

|{ерв1сна
варт|оть,

грн
[ата

1 2 1
-) 4 5 6

Флегшка €о1ог 1цгп 1еа:т
6гошо 1пс.

1113 1 2 895,00

2 Флетшка €о1ог 1шгп 1еа:т
6гошр 1по.

1113 1 1 050,00

1
-) 1{1нопро ектор <<1{атптан>> 10 14 1 225,00 [973 року
4 кмА [егох 5316 10 14 1 27 78з,00 1994 року
5 1елев1з1йний комплект

Р|опеег х}у-Р9
АсРк002664в'$/

1014 1 24 256,00 200} року

6 1елефонний комплект Бепао
5ш-258 з/п 018017762 5ш-
н258 с2 (з телефонних
трубки)

1014 1 40 165,00 1999 року

1 Факсим|льний аларат
Рапазоп1с кх-РР207шА

1113 1 785,00 2007 року

8 [еле ф онн ий алар ат Ёе11-1е1

нт-175
1113 1 54,00

9 Ротуег ]!1шз1400 ш5в йцз1е[ 1113 1 202,00

10 Факсим|льний апарат
Рапазоп1с кх-гт932шА 10 14 1 1718,00 2000 року

11 1{омп'тотер <(АРЁвол) 1014 1 1229,00 2000 року
\2 йон|тор 19'' Беп! с900

нАп тг'т 10 14 ] 945,00 2008 року

13 \4он|тор 1 7''Р1т|1|рз 1 70А7Р$
твт 1014 1 | 211,00 2006 року

\4 Автомоб|ль БА3 2|05з 1015 1 21289,00 1995 року
15 Автомоб|ль }А3 з\5|2 1015 1 13 465,00 1990 року

Бсього: 15 |з7 278'00

й'/'


