
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від 28 червня 2022 року         № 375 

 

 

Про погодження списання 

суми коштів  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до                          

пункту 8 рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                             

від 12 квітня 2022 року № 173, з метою списання продуктів харчування, які 

були придбані за кошти Кропивницької міської територіальної громади, 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити управлінню освіти Кропивницької міської ради списання з 

балансів закладів освіти суми коштів за продукти харчування, які були 

придбані за рахунок коштів Кропивницької міської територіальної громади і 

використані для організації харчування внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб у травні 2022 року, згідно з додатком. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради        Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Сидоренко 35 83 49 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

28 червня 2022 року № 375  

 

 

Сума коштів за продукти харчування, які були придбані за рахунок коштів 

Кропивницької міської територіальної громади і використані для 

організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб 

у травні 2022 року 

 

№ 

з/п 

Назва закладу Сума коштів, грн 

1 Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – 

дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

19 906,23 

2 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 16 «Дружба» 

комбінованого типу Новенської селищної 

ради» 

25 999,33 

3 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)  № 35 «Світлячок» 

комбінованого типу Кіровоградської міської 

ради» 

29 010,54 

4 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 48 «Журавочка» 

Кіровоградської міської ради» 

29 257,22 

5 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 69 «Кристалик» 

комбінованого типу Кіровоградської міської 

ради» 

23 282,00 

 Всього 127 455,32 

 

 

 

Начальник управління освіти     Лариса КОСТЕНКО 

 


