
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ                                      
 

від 24.04. 2020 № 7/75-6 

м. Покровськ 

 

Про передачу продуктів харчування 

на баланс КНП «Покровська клінічна лікарня  

інтенсивного лікування» Покровської міської ради 

та на баланс КНП «Покровська 

міська лікарня» Покровської міської ради  

 

 

Згідно з розпорядженням Покровського міського голови від 11.03.2020р. № 144рг 

«Про проведення профілактичних заходів щодо коронавірусу COVID-19» та з метою 

недопущення псування продуктів харчування в закладах дошкільної освіти Покровської 

міської ради, керуючись ст.32, 59, 73 Закону України від 06.10.98р № 163-XIV «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати згідно актів прийому-передачі продукти харчування , які швидко 

псуються з балансу відділу освіти Покровської міської ради Донецької області на 

баланс КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської 

міської ради та на баланс КНП «Покровська міська лікарня» Покровської міської 

ради. 

2. Передачу здійснити згідно чинного законодавства. 

3. Координацію за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови Олехнович О.О., контроль на постійну депутатську комісію з питань 

охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг населенню і 

транспорту(Саркісян) 

 

 

В.п. міського голови                                                                                І. Сущенко 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ                           Про передачу продуктів харчування 

                                                              на баланс КНП «Покровська клінічна 

                                                              лікарня інтенсивного лікування»  

                                                              Покровської міської ради та на  

МІСЬКОЇ РАДИ                                 баланс КНП «Покровська міська  

                                                              лікарня» Покровської міської ради 

  

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                           відділом освіти 

                                                                                                                  

   

Начальник відділу освіти                                      М. Голуб 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови          О. Олехнович 

 

 

Начальник фінансового управління 

міської ради                                                             Ю. Порецька 

 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської                                          І.Телесова 

ради та її виконавчих органів                    

                       

 

 

Голова постійної комісії з питань охорони 

здоров'я, соціального захисту населення,                          Н. Саркісян 

надання послуг населенню і транспорту 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          І. Сущенко 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 
 

до проекту рішення міської ради «Про передачу продуктів харчування 

на баланс КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 

Покровської міської ради та на баланс КНП «Покровська міська лікарня» 

Покровської міської ради» 

 

 

 

         Згідно з розпорядженням Покровського міського голови від 

11.03.2020р. № 144рг «Про проведення профілактичних заходів щодо 

коронавірусу COVID-19» та з метою недопущення псування продуктів 

харчування в закладах дошкільної освіти Покровської міської ради, 

керуючись ст.32, 59, 73 Закону України від 06.10.98р № 163-XIV «Про 

місцеве самоврядування в Україні» прошу розглянути проект рішення «Про 

передачу продуктів харчування на баланс КНП «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» Покровської міської ради та на баланс КНП 

«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради». 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                     М. Голуб 


