
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 10 квітня 2020 року         № 161 
 

 
Про передачу продуктів харчування  
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-Co-2» зі змінами та доповненнями,  з метою 

ефективного використання продуктів харчування, придбаних за бюджетні 

кошти для закладів освіти міста Кропивницького, у зв’язку із введенням 

карантину на території міста Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 
В И Р І Ш И В: 

 

1. Дати згоду управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

на передачу до комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» на безоплатній основі 

продуктів харчування для забезпечення харчування хворих та працівників 

закладу, які знаходяться на обсервації на своєму робочому місті, згідно з 

додатком. 

 

2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького та 

комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» провести передачу продуктів харчування 

згідно з актом приймання-передачі та забезпечити їх зберігання та 

використання відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.   

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ   
 

 

 
Олена Васильєва 24 58 08  



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького  

10 квітня 2020 року № 161 

 

 

ПЕРЕЛІК 
продуктів харчування, що передаються управлінням освіти, для 

забезпечення харчування хворих та працівників закладу, які знаходяться 
на обсервації в комунальному некомерційному підприємстві «Центральна 

міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» 
 

№ 

з/п 

Назва продукту, що передається управлінням освіти Кількість (кг) 

1 Риба хек с/м 264,500 

2 Риба скумбрія с/м 41,600 

3 Масло вершкове 300,300 

4 Сир твердий 247 

5 Картопля 6285,380 

6 Капуста 1451,150 

7 Морква  483,680 

8 Цибуля 682,690 

9 Буряк 796,750 

10 Яблука  104,500 

11 Апельсини  75,800 

12 Мандарини  22,700 

 

 

 

Начальник управління освіти     Лариса КОСТЕНКО 


