
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 20 червня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 350 

 

Про облік, передачу та списання продуктів харчування закладів 

освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної 

громади з 01 травня 2022 року по 31 травня 2022 року 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради від 08 червня 2022 року № 232, відповідно до частини другої статті 9 Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану», статей 32, 40, частини шостої статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Укази Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ, від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

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

2022 року № 2119-IX, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 

року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року № 

2263-IX, ураховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 лютого 

2022 року № 125 «Про утворення Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації воєнного стану», протокол №1 Білоцерківського міського штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного стану від 24 лютого 2022 року та протокол 

№ 2 Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного 

стану від 25 лютого 2022 року, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити, що у зв’язку з дією на території України воєнного стану та відповідною 

організацією роботи закладів й установ освіти комунальної власності Білоцерківської міської 

територіальної громади, згідно з рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради та протокольними рішеннями Білоцерківського міського штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації воєнного стану щодо організації розміщення та харчування особового 

складу воєнізованих підрозділів у приміщеннях закладів освіти, з 01 травня 2022 року по 31 

травня 2022 року управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради відповідно до вимог 

чинного законодавства України було виконано такі дії: передано між підпорядкованими 

закладами освіти продукти харчування (в асортименті) у кількості 3 855,72 кг на загальну суму 

55 774,86 грн; реалізовано (здійснено продаж) продуктів харчування (в асортименті) у 

кількості 1 313,564 кг у зв’язку з чим повернуто до бюджету громади 23 226,02 грн; списано 

продуктів харчування через їхнє псування, втрату придатності, природнього убутку в кількості 

22 650,735 кг на загальну суму 239 415,05 грн. 

2. Ураховуючи нагальну потребу звільнених від російської окупації населених пунктів 

Київської області в продуктах харчування, дозволити здійснювати передачу залишків 
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продуктів харчування, які перебувають на балансі управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради та підпорядкованих закладів й установ освіти, для потреб населення звільнених 

від окупації районів і територіальних громад шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс 

у якості допомоги. 

3. Дозволити управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради продовжувати 

здійснювати реалізацію (продаж) залишків продуктів харчування, які перебувають на балансі 

управління освіти і науки Білоцерківської міської ради і підпорядкованих закладів й установ 

освіти та які є швидкопсувними й не можуть бути використані для організації харчування 

воєнних підрозділів, котрі дислокуються на території Білоцерківської міської територіальної 

громади, а також за потребою, визначеною пунктом 2 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


