УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
6 травня 2014

Мостиська

№

174

Про встановлення ліміту легкових автомобілів,
що обслуговують Мостиську районну державну адміністрацію
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року
№ 79 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 грудня 2011 року № 1399», на виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 14 квітня 2014 року № 104/0/5-14 «Про встановлення
ліміту легкових автомобілів, що обслуговують апарати місцевих державних
адміністрацій та їх структурні підрозділи»:
1. Установити ліміт легкових автомобілів, що обслуговують апарат та
структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з додатком.
2. Заступнику керівника апарату, начальнику відділу фінансово-господарського
забезпечення Ю. Пачковській, керівникам структурних підрозділів районної
державної адміністрації:
2.1. Заборонити орендувати легкові автомобілі понад установлений ліміт.
2.2. Привести впродовж місяця загальну кількість легкових автомобілів, що
перебувають на балансі, у відповідність з встановленим лімітом.
2.3.Легкові автомобілі, що перебувають на балансі апарату та структурних
підрозділах районної державної адміністрації та вивільняються у зв'язку з
установленням згідно з цим розпорядженням ліміту, підлягають у визначеному
порядку реалізації або передачі в установленому порядку на баланс іншій бюджетній
установі.
3. Керівникам структурних підрозділів подати до районної державної
адміністрації інформацію про виконання розпорядження до 8 травня 2014 року.
4. Заступнику керівника апарату, начальнику відділу фінансово-господарського
забезпечення Ю. Пачковській подати до обласної державної адміністрації узагальнену
інформацію про виконання розпорядження до 12 травня 2014 року.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 6 вересня 2013 року № 316.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 6 » травня 2014 року № 174
Ліміт
легкових автомобілів, що обслуговують апарат райдержадміністрації
та її структурні підрозділи
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва структурного підрозділу райдержадміністрації

Апарат райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку і торгівлі
Відділ містобудування та архітектури
Архівний відділ
Служба у справах дітей
Відділ культури та туризму
Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту
Сектор інфраструктури та житлово-комунального
господарства
9. Головний спеціаліст з питань цивільного захисту
населення
10. Управління агропромислового розвитку
11. Управління соціального захисту населення
Разом

Заступник керівника апарату,
начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення

Ліміт автомобілів
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-

_
_
-

-

-

-

-
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Ю. К. Пачковська

