
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

 
від 30 квітня 2020 року         №853 
 
Про передачу продуктів харчування, що не 

можуть бути використані у зв’язку із 
запровадженням карантину 

 
Розглянувши подання начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку 

Сальнікової Ю.В., лист заступника голови обласної державної адміністрації С.Чепіги «Про  
підтримку базових потреб дітей в умовах карантину» , відповідно до ст.26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
COVID-19» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 
«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з 
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 
рішення сесії Музиківської сільської ради від 19.12.2019 року № 737 «Про встановлення 
вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Музиківської ОТГ у 2020 
році», рішення сесії Музиківської сільської ради від 19.12.2019 року № 736 «Про встановлення 
вартості та розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 
Музиківської ОТГ з 1.01.2020 року»  та неможливістю надання послуг з організації харчування 
здобувачів освіти та вихованців ясел-садку, з метою збереження та раціонального 
використання коштів сільського бюджету, сесія сільської ради 

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити акти обстеження невикористаних продуктів харчування придбаних 

за кошти місцевого бюджету, що не можуть бути використані у зв’язку із запровадженням 
карантину закладами загальної середньої  та дошкільної освіти Музиківської ОТГ (додається) 

2. Дозволити міжвідомчу передачу між закладами загальної середньої  та 
дошкільної освіти продуктів харчування придбаних за кошти місцевого бюджету, що не 
можуть бути використані у зв’язку із запровадженням карантину. 

3. Продукти харчування, що не можуть бути використані у зв’язку із 
запровадженням карантину, дозволити передати сім’ям пільгових категорій, які отримують 
безкоштовне харчування в закладах загальної середньої та дошкільної освіти 
Музиківської ОТГ . 

4. Передачу продуктів здійснити на безоплатній основі згідно чинного 
законодавства.  

5. Бухгалтерсько-фінансовому відділу разом з матеріально відповідальними 
особами закладів загальної середньої  та дошкільної освіти Музиківської ОТГ підготувати звіт 
про використання вище зазначених продуктів харчування для затвердження сесією сільської 
ради. 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (голова 
Шнирук І.В.).  

 
Сільський голова        С. ЛЕЙБЗОН 

  


