УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19 тзадня 2014

Мостиська

№

178

Про продаж легкових автомобілів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року
№ 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", відповідно
до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 803, враховуючи
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", від 5 травня
2014 року № 3/0/9-14 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 22 квітня 2014 року № 1/0/9-14» та розпорядження голови
Мостиської районної державної адміністрації від 6 травня 2014 року № 174 «Про
встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують Мостиську районну
державну адміністрацію», з метою економного та раціонального використання
державних коштів:
1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, на
балансі яких є автомобілі:
1.1. Привести загальну кількість легкових автомобілів, що перебувають на
балансі, у відповідність з установленим лімітом шляхом вивільнення технічно
зношених легкових автомобілів, що перебували в тривалій експлуатації структурними
підрозділами, згідно з додатком та їх реалізації шляхом продажу на аукціоні.
1.2. Інформувати до 26 червня 2014 року відділ фінансово-господарського
забезпечення районної державної адміністрації про результати здійснення заходів
щодо відчуження майна та надходження коштів, одержаних від реалізації легкових
автомобілів.
2. Заступнику керівника апарату, начальнику відділу фінансово-господарського
забезпечення Ю. Пачковській подати в обласну державну адміністрацію узагальнену
інформацію про виконання розпорядження до 1 липня 2014 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адмініс

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«Ц» травня 2014 № 178

Перелік легкових автомобілів,
що перебувають на балансі структурних підрозділів районної державної адміністрації
та підлягають вивільненню та реалізації шляхом продажу на аукціоні

№
з/п

1.
2.
3.

Назва структурного підрозділу
райдержадміністрації, на
балансі якого перебуває
легковий автомобіль
Апарат райдержадміністрації
Управління агропромислового
розвитку
Фінансове управління

Заступник керівника апарату,
начальник відділу фінансовогосподарського забезпечення

Інформація щодо легкового автомобіля,
який підлягає реалізації
Марка автомобіля/ Державний номер
рік випуску
55529 ТА
ГАЗ 3110-101,
2004 рік
33329 ТА
ГАЗ 3110,
2000 рік
ВС 8773 АТ
ВАЗ 21099,
2006 рік

Ю. К. Пачковська

