
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

// 2/-}-а,е
Про безопLlаr,Irу Irсреда чу
державного майна

м. Суми XnJ,2Ю

ВiдповiднО до Закону Украiни <Про передачу об'сктiв права державноi та
KoMyHa;lbHoi B:lacHocTi>>, lloc ганови Itабiнету MiHicTpiB Украiни вiд i1 вересня
l998 р Лj: l48] ((Про передачу об'сктiв права дер)кавноТ та комунальноt
в',tасrtостi> (зi змir-rами), ураховуIочи листи Кролевецькот районноi державноr
rrабораторii Щержпродспоживслулtби вiд 04.01.2018 Л922 та Конотопськоi
мiжрайонноi деря<авноi лабораторii Щеря<продспоя<ивслужби вiд 04.01.2018
Nс l5 щодо безоплатноi передачi майна

IIАltАЗУЮ:

1. ГIередати безоплатно майно, що належить до сфери управлiння
Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi 

-державrrоi

адцмiнiс,rрацii, з балансУ Кролевецькоi районноi державноi лабЬраторii
/{еряtпродспОлtивслужбИ на баланС Конотопськоi мiжрайонноi державно'i
лабораторii flертtпродспоживслужби, згiдно з додатком (доlаеться).

?, У Lвори r и lcoMiciro з пи,tань передачi майна з балансу КролевечьtсоI
районнот дерrкавноi лабора,горii Щерrкпродспояtивслужби "u ба^rrанс
Kot rотtlгtс bttoT мiжрайоlrноi дерлtавIrоi лабораторii !ержпродспоживслуrкби та
,lil Iltсрли ]и jJ склад (додае,rься.),

3. KoMicii, зазна.tе1.1iй у пунктi 2 цього наказу, здiйснити в устаноtsленомуIIиIIним законодавством порядку заходи щодо безоплатноi передачi майна,
зазltаLIсIIогО у долатку, ,rа до 12.01,2018 подати на затверджелтня вiдповiдний
акт прийманtтя - передачi.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
1-Iачальника управлirшя бухгалтерського облiку, економiчного
розвиткУ сlльськиХ територiй - начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та
(liHaHcoBo - кредитного забезпечення * головного бухгалтера Нiколаснко Н.М.

'Гuмчасоtlо виItоrrуlочлtй обов'язки
д}rрск,l-ора f\спарта McIrTy

застчпника
аналiзч та

П.I.ТурчиIl



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора
Щепартаменту агропромислового l

розвитку CyMcbKoi обласноi
державноl адмlнlстрацll

/| о/ j,о/Р xn l-ф

Склад
KoMicii з питаLIь передачi майна з балансу КролевецькоТ районноi державноi
лабораторii Щержпродспоя<ивслужби на баланс Конотопськоi мiхсрайонноi

державноi лабораторii,Щерlкпродспоживслужби

, ^'^, Сикса JIIобов IBaHiBHa - голова KoMicii з лiквiдацii Кролевецькоi районноi\.- 
державноi лабораторii.Щержпродспоживслужби;

Сiчкар -Гетягtа Сергiiвна - член KoMicii з лiквiдацii Кролевецькоi районноi

- директор Конотопськоi мiя<районноi дерlкавноi
лабораторii Щерlкпродспоrкивслуяtби;

ililrrl;tllc,ttttcl'l'c,t,;tttit -лiкархiмiк-то сикологКонотопськоi
[J rK,r,opiBгra мiжрайонноi державноi лабораторii

!ержп родс пожи вслужби.

ijli,tl;),it Iiepгiii
'l ] l , ;til ,l l ji t l t; t.l .t

Застуlrllиlt lla чальни ка управлilлня бухгалтерського
\-, облiку, сItономi.rtIого аlrалiзу та розl]итку сiльських

r,сри,горiй - Ilаliальниrt вiддiлу бухгалтерського облiку
тa фiнаItсово-r(редитного забезllеченrIя - гОлов
бухга.птер ' Н.М.Нilсоласнко

I-o:roBa rtoMicii з лiквiдацii
[(1rоllgвqцr,,a'i райоll l rtli' лерrкавноi
л абораr,орir fl еряспродсполtиволулсби Л.I.Сикса


