
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 липня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 405 

 

Про безоплатне приймання та взяття на облік продовольчих товарів 

тривалого зберігання Виконавчим комітетом Білоцерківської 

міської ради від Київської обласної військової адміністрації 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення та громадського харчування Білоцерківської міської ради від 05 

липня 2022 року № 12-10-25, відповідно до Бюджетного кодексу України, частини другої 

статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 40, частини шостої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», указів 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 постанову Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2022 року № 328 «Деякі питання забезпечення населення 

продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах 

воєнного стану», постанову Кабінету Міністрів України від 03 травня 2022 року № 528 

«Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного 

стану», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Безоплатно прийняти та взяти на облік продовольчі товари тривалого зберігання 

отримані виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради від Київської обласної 

військової адміністрації актом приймання передачі на загальну суму 560 150,00 грн. (п’ятсот 

шістдесят тисяч сто п’ятдесят гривень нуль копійок), а саме: 

Назва товару 

(кожна позиція з 

рахунку) 

Найменування 

постачальника 

Одиниця 

виміру 

Ціна за 

одиницю 

Видано 

одиниць 

товару 

Вартість 

товару з 

ПДВ, грн 

Продуктовий набір 

Сміла 

Сформований 

відповідно до 

постанови 

шт 1050,00 100 105 000,00 

Продуктовий набір 

Сформований 

відповідно до 

постанови 

шт 910,30 500 455 150,00 
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Разом:         560 150,00 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради взяти на облік майно, зазначене в пункті 1 цього рішення, в порядку 

визначеному чинним законодавством України. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 

 


