
 
 

  
                                                        

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
16 серпня 2022 року           № 277   
 
Про приймання та передачу гуманітарної допомоги 
 

Відповідно до статей 34, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», 
рішення виконавчого комітету Диканської селищної ради від 03 травня 2022 
року №122 «Про визначення уповноважених органів на отримання, зберігання, 
облік та розподіл гуманітарної допомоги» (зі змінами), акт приймання-передачі 
гуманітарної допомоги від 15 серпня 2022 року, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Надати згоду на прийняття гуманітарної допомоги від Благодійної 
організації «Світло надії». 
 2. Прийняти безоплатно у комунальну власність гуманітарну допомогу у 
вигляді: 
- 255 шт. комплектів постільної білизни (215х143/145) загальною вартістю 
183600,00 грн (сто вісімдесят три тисячі шістсот гривень 00 копійок); 
- 510 шт. рушників махрових (70х127/140) загальною вартістю 147900,00 грн 
(сто сорок сім тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок); 
- 255 шт. рушників махрових (50х90) загальною вартістю 35700,00 грн 
(тридцять п’ять тисяч сімсот гривень 00 копійок). 
 3. Передати на баланс виконавчого комітету Диканської селищної ради 171 
комплект постільної білизни (215х143/145) загальною вартістю 123120,00 грн 
(сорок двадцять три тисячі сто двадцять гривень 00 копійок); 426 шт. рушників 
махрових (70х127/140) загальною вартістю 123540,00 грн (сто двадцять три 
тисячі п’ятсот сорок гривень 00 копійок); 171 шт. рушників махрових (50х90) 
загальною вартістю 23940,00 грн (двадцять три тисячі дев’ятсот сорок гривень 
00 копійок) для допомоги внутрішньо переміщеним особам, які переїхали з 
районів бойових дій на тимчасове проживання в населені пункти Диканської 
селищної територіальної громади. 
 4. Передати на баланс відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської 
селищної ради 64 комплекти постільної білизни (215х143/145) загальною 
вартістю 46080,00 грн (сорок шість тисяч вісімдесят гривень 00 копійок); 64 шт. 
рушників махрових (70х127/140) загальною вартістю 18560,00 грн 
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(вісімнадцять тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 копійок); 64 шт. рушників 
махрових (50х90) загальною вартістю 8960,00 грн (вісім тисяч дев’ятсот 
шістдесят гривень 00 копійок) для допомоги внутрішньо переміщеним особам, 
які проживають у комунальних закладах освіти територіальної громади. 
 5. Передати на баланс Територіального центру соціального обслуговування 
Диканської селищної ради 20 комплектів постільної білизни (215х143/145) 
загальною вартістю 14400,00 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста гривень, 00 
копійок), 20 шт. рушників махрових (70х127/140) загальною вартістю 5800,00 
грн (п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок); 20 шт. рушників махрових 
(50х90) загальною вартістю 2800,00 грн (дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок) 
для допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають у відділенні 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та 
підпадають під сферу послуг територіального центру. 
 6. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради 
підготувати  акти приймання-передачі гуманітарної допомоги. 
 
 
 
Селищний голова                                                             Сергій ДАВИДЕНКО 


