
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а8. о|. "rлt/ хй*
Про закрiплення на правi оперативного управлiння
легкового автомобiля JAC J6, 2014 року випуску, що
переданО до сферИ управлiння !еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрачii>,
рiшення КиiвськоТ MicbKoi ради вiд 15 грулня 2011 рЬку JФ 844/708О <Про
впорядкування прийняття майна до комунапьноi власнос.гi територiальноТ
громадИ MicTa Киева, передачi його у володiння та користування, передачi досфери управлiння районних в MicTi Киевi д"р*ч",rr* адмiнiстрацiй,
закрiплення майна на правi господарського вiдання або оперативного
у_правлiння> та розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MiciKoi ради(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 12 квiтня 2O2l року Nэ 855
<Про передачу до сфери управлiння !еснянськоi районноi B^MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii автомобiля легкового дп" д"rячого булинку сiмейного
типу ,Щеснянського району MicTa Киева> з метою створення наJIежних умовдля виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування:

1. Прийняти до сфери управлiння !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii ocHoBHi засоби комунмьноi власностi територiальноi
громади MicTa Киева та закрiпити на правi олеративного ynpu"nin"" за
службою у справах дiтей та ciM'i .щеiнянськоi районноi Ъ MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, а саме автомобiль легковий JAC J6, 2014 рокувипуску, номер кузова LJl6AK230F4400356, балансовою вартiстю 269 200 грн,
рестрацiйний номер АА5439рА для дитячого булинку сiмейного типу
.Щеснянського району MicTa Киева.

2. службi у справах дiтей та ciM'i !еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi алмi н icTpauii:

2.I. Здiйснити в установленому порядку приймання-передачу
автомобiля зазначеного в пунктi 1 цього розпорядження вiд Служби у справах
дiтей та ciM'i виконавчого органу Китвiькоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) та надати до .щеснянськоi районнот в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii акт приймання-передачi;



2.2. Забезпечити контроль за збереженням та ефективним
використанням майна, зазЕаченого у yHKTi 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на
заступника голови !еснянськоi РаЙочноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
В. Сюра.

В. о. голови Iрина АЛ€КСС€НКО


