
ІІОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

« 2018 р. м. Попасна №

Про надання згоди на укладання договору 
позички (безоплатного користування) 
індивідуально визначеного майна між 
КУ «Попаснянська Центральна районна 
лікарня» та Понаснянською районною 
державною адміністрацією

Керуючись статей 6, 29 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частиною 3 статі 4 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», на підставі листа комунальної установи «Попаснянська 
центральна райо'нна лікарня» від 02 січня 2018 року № 1, п.п. 7.3, 7.5 Статуту 
комунальної установи «Попаснянська центральна районна лікарня» 
затвердженого розпорядженням голови ГІопаснянської районної державної 
адміністрації -  керівником районної військово-цивільної адміністрації від 
27.11.2017 року №623:

1. Надати згоду комунальній установі «Попаснянська центральна 
районна лікарня» (ідентифікаційний номер 01983654 на укладання договору 
позички (безоплатного користування) індивідуально визначеного майна, яке 
перебуває на її балансі (перелік майна додається) із Попаснянською районною 
державною адміністрацією (ідентифікаційний код 21823467) для використання 
з метою, визначеною Регламентом строком на 12 місяців.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Проскурка В.І.
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ПЕРЕЛІК
індивідуально визначеного майна, 

що пропонується для передачі в позичку

Я
 

ie
1] Індивідуально визначене 

майно, що пропонується 
передата в позичку

Інвентарний та 
номенклатурний 
номер за даними
бухгалтерського

обліку

Кількіс 
ть (од.)

Балансова
вартість

(грн.)

і

1 Монітор PHILIPS 193 V5L 11137774 1 2401,00
2 Комп’ютерна мишка 11137776 1 167,00
3 Клавіатура 11137778 1 185,00
4 Системний блок AMD 

SEMPRON Х2 2650
Ю1480494 1 5558,00

5 Принтер Canon 11137754 1 935,00
Всього 5 9246,00

Керівник апарату В.Ю. ПОПОВА


