
 

 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
29 грудня  2022 року                                                                       № 408              

 
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), розглянувши акти 
приймання-передачі гуманітарної допомоги від 24 листопада 2022 року, від 1 
грудня 2022 року, від 9 грудня 2022 року та від 27 грудня 2022 року, 

 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Надати згоду на прийняття від Полтавської районної військової 
адміністрації, прийняти безоплатно та передати на баланс виконавчого комітету 
Диканської селищної ради, для допомоги внутрішньо переміщеним особам, які 
переїхали з районів бойових дій на тимчасове проживання в населені пункти 
Диканської селищної територіальної громади, гуманітарну допомогу у вигляді:  
- ячмінна перлова крупа, в кількості 3600,00 кг по ціні 19,20 грн за одиницю, 
загальною вартістю 69120,00 грн; 
- ячмінна ячна крупа, в кількості 1550,00 кг по ціні 19,20 грн за одиницю, 
загальною вартістю 29760,00 грн; 
- озима пшенична крупа, в кількості 1750,00 кг по ціні 19,20 грн за одиницю, 
загальною вартістю 33600,00 грн; 
- консерви м’ясні свинина Черкаська (ж/б), в кількості 7350 шт. по ціні 94,17975 
грн за одиницю, загальною вартістю 692221,16 грн; 
- пакет великий 12 кг, в кількості 4700 шт. по ціні 1,00 грн за одиницю, 
загальною вартістю 4700,00 грн; 
- пакет малий 3 кг, в кількості 4700 шт. по ціні 1,00 грн за одиницю, загальною 
вартістю 4700,00 грн. 
 2. Надати згоду на прийняття від Штабу з питань надання населенню 
гуманітарної допомоги Полтавської обласної військової адміністрації, прийняти 
безоплатно, передати на баланс виконавчого комітету Диканської селищної 
ради та зарахувати до цінностей місцевого матеріального резерву гуманітарну 
допомогу у вигляді: 
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піч сталева (комплект) 5 шт., по ціні 1000 грн. за одиницю, загальною вартістю 
5000,00 грн. 
 3. Надати згоду на прийняття від Штабу з питань надання населенню 
гуманітарної допомоги Полтавської обласної військової адміністрації та 
прийняти безоплатно у комунальну власність гуманітарну допомогу у вигляді: 
 вологі серветки, в кількості 0,5 полети (200 шт.), по ціні 30 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 6000,00 грн; сухі серветки, в кількості 0,5 полети 
(288 шт.), по ціні 20 грн. за одиницю, загальною вартістю 5760,00 грн; 
прокладки, в кількості 2 полети (1536 шт.), по ціні 50 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 76800,00 грн; підгузки дитячі різні, в кількості 2 полети 
(101 шт.), по ціні 100 грн. за одиницю, загальною вартістю 10100,00 грн; 
спальники різні, в кількості 400 шт., по ціні 100 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 40000,00 грн; інституційний набір, в кількості 4 шт., по ціні 1000 грн. 
за одиницю, загальною вартістю 4000,00 грн; посуд 120 шт., по ціні 100 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 12000,00 грн; плед 60 шт., по ціні 50 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 3000,00 грн; ковдра 30 шт., по ціні 50 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 1500,00 грн; гігієна 81 шт., по ціні 150 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 12150,00 грн; постіль 600 шт., по ціні 200 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 120000,00 грн. 
 4. Передати на баланс виконавчого комітету Диканської селищної ради 
гуманітарну допомогу, для допомоги внутрішньо переміщеним особам, які 
переїхали з районів бойових дій на тимчасове проживання в населені пункти 
Диканської селищної територіальної громади, у вигляді: 
 вологі серветки, в кількості 0,5 полети (200 шт.), по ціні 30 грн. за 
одиницю, загальною вартістю 6000,00 грн; сухі серветки, в кількості 0,5 полети 
(288 шт.), по ціні 20 грн. за одиницю, загальною вартістю 5760,00 грн; 
прокладки, в кількості 2 полети (1536 шт.), по ціні 50 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 76800,00 грн; підгузки дитячі різні, в кількості 2 полети 
(101 шт.), по ціні 100 грн. за одиницю, загальною вартістю 10100,00 грн; 
спальники різні, в кількості 380 шт., по ціні 100 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 38000,00 грн; посуд 120 шт., по ціні 100 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 12000,00 грн; плед 50 шт., по ціні 50 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 2500,00 грн; ковдра 20 шт., по ціні 50 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 1000,00 грн; гігієна 81 шт., по ціні 150 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 12150,00 грн; постіль 600 шт., по ціні 200 грн. за одиницю, загальною 
вартістю 120000,00 грн.  
 5. Передати на баланс відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Диканської 
селищної ради гуманітарну допомогу, для допомоги внутрішньо переміщеним 
особам, які проживають у комунальних закладах освіти територіальної 
громади, у вигляді: 
 інституційний набір, в кількості 3 шт., по ціні 1000 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 3000,00 грн; ковдра 5 шт., по ціні 50 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 250,00 грн; плед 5 шт., по ціні 50 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 250,00 грн; спальники різні, в кількості 10 шт., по ціні 100 
грн. за одиницю, загальною вартістю 1000,00 грн. 
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 6. Передати на баланс територіального центру соціального 
обслуговування Диканської селищної ради гуманітарну допомогу, для 
допомоги внутрішньо переміщеним особам, які підпадають під сферу послуг 
територіального центру, у вигляді: 
 інституційний набір, в кількості 1 шт., по ціні 1000 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 1000,00 грн; ковдра 5 шт., по ціні 50 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 250,00 грн; плед 5 шт., по ціні 50 грн. за одиницю, 
загальною вартістю 250,00 грн; спальники різні, в кількості 10 шт., по ціні 100 
грн. за одиницю, загальною вартістю 1000,00 грн. 
 7. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради 
підготувати  акти приймання-передачі гуманітарної допомоги. 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                            Вячеслав ЛОЗА 


