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Про передачу продуктів 

харчування 

 

З  метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти, у зв’язку із призупиненням освітнього процесу у закладах 

дошкільної освіти Чортківської міської ради внаслідок збройної агресії 

російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 

року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні», керуючись наказом 

Міністерства фінансів України від 12 

жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження 

національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному 

секторі», відповідно до підпункту «а» 

пункту 1 статті 29, частини 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Чортківської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на передачу з балансу управління освіти, молоді та 

спорту міської ради продуктів харчування, невикористаних 

закладами дошкільної освіти Чортківської міської ради, для забезпечення 

гарячим харчуванням сил територіальної оборони Збройних сил України  на 

загальну суму 8959,59 грн., на безоплатній основі згідно з додатком. 

2. Передачу здійснити відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Копію рішення направити в управління освіти, молоді та спорту міської 

ради.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

 



 

Міський голова                   Володимир ШМАТЬКО 

   

 

 Додаток  

до рішення виконавчого комітету                                                              

міської ради    
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Перелік продуктів харчування 

 

1. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок-ясла) №6 м. Чортків: 

 Картопля – 420 кг 

2. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок-ясла) №8 м. Чортків: 

 Четвертина куряча – 6,7 кг; 

 Картопля – 400 кг; 

 Сир твердий – 0,740 кг 

3. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок-ясла) №9 м. Чортків: 

 Капуста – 42 кг; 

 Гречка – 2 кг; 

 Масло вершкове – 1,8 кг 

 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету міської ради                                       Наталія ЗАЯЦЬ 


