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Акт

ок-11адений ком|о1ето з{ списайЁ{я матер1альних щ{нностей призначен0}о
наказом директора в|д 03 вересня 281:9 року лъ01-г у склад|: [аври.ттенко
8{ктор{| Болодимир!вни, учителя {отор{{ голова ком!с{|; }и{икитенко
.]-{{тодмигти Флександр|вни, застушника дироктора з навча_т1ьно-виховно?

роботи; |{окаса ФлександРа €ерг1й0вича, зав{дуточого господарством
члени ком1с!|, {{РФ ?8, що 04 грудня 28\9 року було ошлачено ремонт'
ноутбука, загы1ьно}о варт|стто 200 (дв1ст!) грЁ{. Ф

05 грудътя20}}9 рок3,

Б ному 1розписуемось:
в.в. [авриленко
л.о. &{{икитенко
о.с. |{окас
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Акт

ск.т1адений ком|с|ето з| списання матер|альних ц1нностей призначено10
наказом директора в|д 03 вересня 2019 року ]\ъ01_г у склад|. [авриленко
Б|ктор|| Болодимир|вни, учителя |стор|| голова ком|с|]; йикитенко
[тодмили Флександр|вни, заступника директора .3 навчально_виховно|
роботи; |{окаса ФлександРа €ерг|йовича, зав1дулочого господарством
члени ком1с||, про ?€, що у грудн| 2019 року було оплачено друк та
оформлення р|нного плану л|цето, загапьно}о варт|стто 30 (щидцять) грн.

((-)) грудня 20т9 року

Б ному 1 розписуемось:
.Б. [авриленко
.Ф. }и1икитенко
.€. [{окас


