
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 квітня 2022 року                           м. Біла Церква                                                № 185 

 

Про передачу матеріальних цінностей (матеріального 

резерву продовольства) з балансу Виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради Чернігівській міській раді 

  

Розглянувши протокол № 21 від 03 квітня 2022 року Білоцерківського міського штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, відповідно до Порядку 

створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775, керуючись Законом України «Про 

правовий режим воєнного стану», статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 08 квітня 2022 року № 184 «Про затвердження Програми заходів 

національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік шляхом 

викладення її в новій редакції», враховуючи укази Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 

24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 

14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 

2022 року № 2119-IX, беручи до уваги рішення Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 

року № 22-03-VII «Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» (зі змінами), з метою оперативного реагування на надзвичайну 

ситуацію воєнного характеру, пов’язану із веденням активних бойових дій, що призвела до 

порушення нормальних умов життя та діяльності людей на території міста Чернігів, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Передати матеріальні цінності (матеріальний резерв продовольства) з балансу 

Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, що є власністю Білоцерківської міської 

територіальної громади Чернігівській міській раді з метою надання постраждалому населенню 

необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності згідно з переліком: 

- Крупа вівсяна плющена  вищого гатунку ТМ «Сквирянка» – 500 кг; 

- Крупа гречана ядриця швидкорозварювана (перший гатунок) ТМ «Skvira» - 500 кг; 

- Крупа кукурудзяна дрібна «Екстра» - 500 кг; 

- Пластівці пшеничні, що не потребують варіння ТМ «Сквирянка» – 500 кг; 

- Пластівці житні, що  не потребують варіння ТМ «Сквирянка» – 500 кг; 

- Пластівці вівсяні, що не потребують варіння «Ніжні» ТМ «Сквирянка» – 500 кг. 

2. Передачу матеріальних цінностей (матеріального резерву продовольства) з балансу 

Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, що є власністю Білоцерківської міської 

територіальної громади Чернігівській міській раді оформити Актом приймання-передачі.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

 

Міський голова                                                                                Геннадій ДИКИЙ 


