
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації
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&£ 2018 р. м. Старобільськ № 4АЗ

Про приймання окремого індивідуально визначеного майна державної 
власності для ведення містобудівного кадастру

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації -  
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.08.2018 № 636 
«Про безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна до сфери 
управління районних державних адміністрацій», керуючись статтею 6, пунктом 
4 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 16 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», частиною першою статті 22 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 5 Положення 
про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Положенням про 
порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, враховуючи 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 439-р «Про 
затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), розпорядження 
голови обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 28.12.2015 № 673 «Про затвердження Регіональної 
цільової програми зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 
2016-2018 роки», з метою впровадження єдиних програмно-технічних основ 
ведення містобудівного кадастру, забезпечення використання на регіональному 
рівні програмно-технічних засобів геоінформаційної системи містобудівного 
кадастру,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Утворити комісію з приймання - передачі окремого індивідуального 
визначеного майна державної власності для ведення містобудівного кадастру 
та затвердити її склад (додається).

2. Прийняти окреме індивідуальне визначене майно державної власності 
для ведення містобудівного кадастру зі сфери управління обласної державної 
адміністрації до сфери управління Старобільської районної державної 
адміністрації, а саме:



Автоматизоване робоче місце - робоча станція R LINE з процесором Intel 
Core І5-7500, у комплекті - системний блок завод. № 1171303/13; монітор 21,5 
DELL S2218H, ДБЖ AEG PROTECT alpha600; компл. Genius KM-130SB, ТР- 
Link TL-WR841N; мережевий фільтр Gembird 3,0 -  первісною вартістю 
24663,00 грн.

%

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату
раидержадміністрацп:

1) здійснити заходи з прийняття та обліку майна на баланс 
райдержадміністрації, визначеного в пункті 2 цього розпорядження у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.

2) фактичну кількість та вартість майна визначити в актах прийому -  
передачі.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.

Г олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

року № ^6

СКЛАД
комісії з приймання - передачі окремого індивідуального визначеного 

майна державної власності для ведення містобудівного кадастру

Калінін
Олександр Семенович 

Носаль
Світлана Олександрівна

перший заступник голови 
райдержадміністрації, голова комісії

головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, секретар 
комісії

Члени комісії:

Івасішин
Михайло Дмитрійович

Волошин
Володимир Васильович

Скурідін
Віктор Олександрович

Урсова
Ольга Валеріївна

Філімонова 
Ірина Олександрівна

Семеніхіна
Вікторія Олександрівна

заступник начальника управління -  начальник 
відділу містобудування та архітектури 
управління містобудування та архітектури 
обласної держадміністрації (за згодою)

начальник відділу містобудівного кадастру 
управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (за згодою)

головний спеціаліст -  юрисконсульт 
управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (за згодою)

головний спеціаліст -  бухгалтер управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (за згодою)

головний спеціаліст відділу містобудівного 
кадастру управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації (за згодою)

завідувач юридичного сектору 
райдержадміністрації
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Фесенко
Любов Аркадіївна

Нижегородова 
Тетяна Олександрівна

- начальник відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, головний 
архітектор

- начальник відділу фінансово-господарського 
забезпечення райдержадміністрації -  головний 
бухгалтер

Начальник відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, 
головний архітектор

Л. Фесенко


