
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 09 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 520 

 

Про утворення комісії з обліку, використання, списання та звітності 

продовольчих товарів, отриманих Білоцерківською міською 

територіальною громадою (закуплених Виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради) в період дії воєнного стану в Україні 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради від 09 

серпня 2022 року № 12-10-29, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 28 

квітня 2022 року № 227/1 «Про затвердження Порядку безоплатної видачі населенню 

територіальних громад Київської області продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів», 

рішення Білоцерківської міської ради від 24 червня 2021 року № 1031-14-VIII «Про 

створення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Білоцерківської міської 

територіальної громади», беручи до уваги 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 «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», з метою належного забезпечення, обліку, використання, списання та 

звітності продовольчих товарів, отриманих Білоцерківською міською територіальною 

громадою (закуплених Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради) в період дії 

воєнного стану в Україні,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Утворити комісію з обліку, використання, списання та звітності продовольчих 

товарів, отриманих Білоцерківською міською територіальною громадою (закуплених 

Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради) в період дії воєнного стану в Україні. 

2. Затвердити склад комісії з обліку, використання, списання та звітності продовольчих 

товарів, отриманих Білоцерківською міською територіальною громадою (закуплених 

Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради) в період дії воєнного стану в Україні 

згідно додатку. 

3. Призначити матеріально-відповідальною особою з обліку, використання, списання та 

звітності продовольчих товарів, отриманих Білоцерківською міською територіальною 

громадою (закуплених Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради) в період дії 
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воєнного стану в Україні начальника відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради Беркут Марію Василівну. 

4. Комісії з обліку, використання, списання та звітності продовольчих товарів, 

отриманих Білоцерківською міською територіальною громадою (закуплених Виконавчим 

комітетом Білоцерківської міської ради) в період дії воєнного стану в Україні: 

4.1. відповідно до отриманої документації щодо надходження (отримання) 

продовольчих товарів Білоцерківською міською територіальною громадою в період дії 

воєнного стану в Україні від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності, інших органів державної влади та місцевого самоврядування здійснювати 

координацію їх надання та списання у натуральних одиницях; 

4.2. одержання, облік, використання, списання та звітності продовольчих товарів, 

отриманих Білоцерківською міською територіальною громадою (закуплених Виконавчим 

комітетом Білоцерківської міської ради) в період дії воєнного стану в Україні здійснювати в 

порядку визначеному чинним законодавством України. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                Геннадій ДИКИЙ 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від _________09. 08. 2022 рік 

року №_____№ 520 

 

Склад 

комісії з обліку, використання, списання та звітності продовольчих товарів, отриманих   

Білоцерківською міською територіальною громадою в період дії воєнного стану в Україні 

 

Савчук  

Юрій Степанович 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Беркут  

Марія Василівна 

- заступник голови комісії, начальник відділу з питань 

торгово-побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради; 

 

Присяжна  

Таміла Вікторівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст начальник відділу з 

питань торгово-побутового обслуговування населення і 

громадського харчування Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії 

 

Романчук  

Вікторія Михайлівна  

 

- головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва і 

інвестицій управління економіки Білоцерківської міської ради; 

Грищенко  

Алла Миколаївна   

 

- завідувач сектору охорони праці відділу промисловості і 

трудових відносин управління економіки Білоцерківської 

міської ради; 

 

Колотницький  

Юрій Юрійович 

- головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

управління економіки Білоцерківської міської ради. 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради                                                                                   Анна 

ОЛІЙНИК 
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