
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш  Е Н Н Я

          29.05.2020 р. № 13                                     ХLІІІ сесія селищної   ради 
          смт Воскресенське                                    восьмого скликання

                                    
Про  надання  дозволу  на
реалізацію  продуктів
харчування  по  закладам
освіти  Воскресенської
селищної ради

 
Відповідно до ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні»,  у  зв’язку  зі  складною епідеміологічною ситуацією,  пов’язаною з
поширенням на території України коронавірусу  COVID-19 та неможливістю
надання  послуг  з  організації  харчування  у  закладах  освіти  Воскресенської
селищної ради,  з метою збереження та раціонального використання коштів
місцевого  бюджету,  враховуючи  інформацію  начальника  відділу  освіти,
культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  Черновол  Г.С.,
селищна рада

       ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл відділу освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської області  на реалізацію
невикористаних продуктів  харчування,  які  найближчим часом можуть
втратити свої споживчі якості фізичним або юридичним особам (надалі
Покупцю) відповідно до Додатку.
 

2. Відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної
ради (начальник  – Черновол Г.С.):

2.1. відкрити спеціальні реєстраційні рахунки у Державній казначейській
службі  України  міста  Києва  для  зарахування  надходжень  від
реалізованих продуктів харчування.

2.2. реалізацію продуктів харчування здійснювати за договорами купівлі-
продажу  між  відділом  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради  Вітовського  району  Миколаївської
області з однієї сторони та Покупцями з другої сторони.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

        Селищний голова                                               Олександр ШАПОВАЛОВ



Додаток 
до рішення 
сесії Воскресенської селищної
ради №13від 29.05.2020

Перелік продуктів харчування, які підлягають реалізації:

№ з/п Найменування Кількість Одиниця
виміру

1 Буряк 126,77 кг
2 Капуста 108,284 кг
3 Морква 90,01 кг
4 Цибуля 168,90 кг
5 Яйця 172 шт
6 Капуста квашена 15,8 кг
7 Молоко коров’яче 78,58 л
8 Дріжджі пресовані 0,91 кг
9 Печиво цукрове 1,38 кг
10 Пряник житній 1,3 кг
11 Зефір 3 кг

Начальник відділу ОКМС                                              Ганна ЧЕРНОВОЛ



Аркуш погодження
на рішення № ______  ____________сесії VIII скликання

Воскресенської селищної ради   від_____________

«Про надання дозволу на реалізацію продуктів харчування по закладам
освіти Воскресенської селищної ради »

Білозор Т.П.                                                         секретар селищної ради
Сакун О.В.                                                            начальник юридичного відділу,
                                                                               юрисконсульт

Черновол Г.С.                                                      начальник відділу освіти, 
                                                                               культури,молоді та спорту


	ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Р І Ш Е Н Н Я
	29.05.2020 р. № 13 ХLІІІ сесія селищної ради
	смт Воскресенське восьмого скликання


