
  
                                                        

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14  жовтня 2022 року           № 318   
 
Про передачу матеріальних цінностей 
 

Відповідно до статей 36, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про оборону України», «Про основи національного 
спротиву», Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки 
добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань 
територіальної оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2021 №1447, з метою виконання заходів передбачених 
Програмою організації територіальної оборони Диканської селищної 
територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням двадцять четвертої 
сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 16.02.2022 №1, на 
підставі рішення двадцять дев`ятої сесії Диканської селищної ради восьмого 
скликання від 12.07.2022 року №25 «Про делегування повноважень 
виконавчому комітету щодо приймання, передачі матеріальних цінностей». 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Передати військовій частині А7312 матеріальні цінності для 
добровольчих формувань Диканської територіальної громади №1 та №2, а саме: 
підсумки медичні 30 шт. по 370,00грн за одиницю на загальну суму 
11100,00грн, термобілизну 60 шт. за ціною 800,00грн за одиницю на загальну 
суму 48000,00 грн, костюми польові літні 60 шт. за ціною 1650,00 грн за 
одиницю на загальну суму 99000,00 грн, футболки 120 шт. за ціною 197,00 грн 
за шт. на загальну кількість 23640,00 грн, сорочки поло 20 шт. за ціною 690,00 
грн за одиницю на загальну суму 13800,00 грн., Налбуфін №5 р-н д/ін. 1% амп. 
2мл 6 пак. за ціною 248,23 грн за одиницю на загальну суму 1489,38 грн, пакети 
перев’язувальні першої допомоги ГОСТ 1179-93 з 1 подушкою 30 пак. за ціною 
14,86 грн за одиницю на загальну суму 445,86 грн., пластирі Волес на ткан. 
основі 3смх5м 30 шт. за ціною 35,90 грн на загальну суму 1076,96 грн., L-Цет 
№100, табл. в/о 5мг 3 пак. за ціною 535,00 грн за одиницю на загальну суму 
1605,00 грн., фталазол №10, табл. 500мг 30 пак. за ціною 44,14 грн за одиницю 
на загальну суму 1324,13 грн., активоване вугілля №10, табл. 250мг 30 пак. за 
ціною 4,55 грн за одиницю на загальну суму 136,42 грн., лейкопластирі Leobant 
№10, 19мм*72мм Sun Bant 60 шт за ціною 12,11 грн за одиницю на загальну 
суму 726,75 грн., бинти марлеві стерильні, 14см*7м 30 пак за ціною 12,54 грн за  
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одиницю на загальну суму 376,21 грн, шприци VM 2(2,5) мл з голкою 2-
компон. (0,6х30мм) 30 шт. за ціною 1,76 грн за одиницю на загальну суму 52,80  
грн., АХД 2000 експрес 60мл Бланидас 30 шт за ціною 25,70 за одиницю на 
загальну суму 771,00 грн., ібупрофен №50, табл. п/о 200мг 6 пак за ціною 51,98 
грн за одиницю на загальну суму 311,88 грн., хлоргексидину біглюконат №1, р-
н 0,05% контейн. 100мл 30фл. За ціною 18,44 грн за одиницю на загальну 
кількість 553,20 грн., джгут-турнікет кровоспинний «Січ» 30 шт. за ціною 
445,00 грн за одиницю на загальну суму 13350,00 грн., покривала рятувальні 
«Rescue blanket» 210х160 30 шт за ціною 112,00 грн за одиницю на загальну 
суму 3360,00 грн., ножиці тактичні 30 шт за ціною 140,00 грн за одиницю на 
загальну суму 4200,00 грн., оклюзійні пов’язки Halo Chest Seal (2 шт.) 30шт за 
ціною 1049,00 грн за одиницю на загальну суму 31470,00 грн., бинти гофровані 
«Гемостатик» 7,5см х 3,6м 30шт. за ціною 250,00 грн за одиницю на загальну 
суму 7500,00 грн. 
 2. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради 
(Світлана ГАЛЬЧЕНКО) підготувати  акти приймання-передачі гуманітарної 
допомоги. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Диканської селищної ради 
Олександра ВОРОНУ. 
 
 
Селищний голова                                                             Сергій ДАВИДЕНКО 


