
ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 926

22 травня 2020 року                                                              37 сесія 7 скликання

Про безоплатну передачу  залишків продуктів харчування, що знаходяться в
закладах освіти Лука-Мелешківської  сільської ради, термін придатності яких

закінчується

У  зв’язку  з  поширенням  короновірусної  хвороби   (COVID-19) та)  та
запровадженням  карантинних  заходів  в  закладах  освіти  для  запобігання
поширенню  вірусних  інфекцій,  з  метою  недопущення  псування  та  утилізації
залишків  продуктів  харчування  в  закладах  освіти  Лука-Мелешківської  сільської
ради,  термін  придатності  яких  закінчується,  відповідно  до  Закону  України  від
30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на  забезпечення додаткових соціальних та  економічних гарантій  у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та)»,  Закону  України від
21.05.19) та9) та7 року № 280/9) та7-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03. 2020 р.№ 211 «Про запобігання поширенню
на території України коронавірусу COVID-19) та, спричиненої корона вірусом SARS-
CoV-2»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22.04.2020  №  29) та1  «Про
внесення  змін  до  деяких  актів  Кабінету  Міністрів  України»  та  продовження
карантину в Україні, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Безоплатно  передати  малозахищеним  категоріям  населення  Лука-Мелешківської
об’єднаної  територіальної громади залишки продуктів харчування, що знаходяться
в  закладах  освіти  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  термін  придатності  яких
закінчується (Акти додаються).

2. Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради:
2.1.  забезпечити   організацію  передачі  залишків  продуктів  харчування,  термін
придатності яких спливає, малозабезпеченим категоріям населення громади.
2.2. облік розподілу та списання продуктів харчування здійснювати відповідно до
вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку.
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  освіти,  культури,  молоді  фізкультури  і  спорту,  прав
людини, законності, депутатської діяльності.

Сільський голова Володимир Сич



Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради
(назва установи)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 43176373
Яришівська філія ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________І. Г. Сорока
(підпис керівника установи)

"___" ____________ 20 __ р.

Акт звірки залишків продуктів харчування, термін дії яких закінчується, для
подальшої передачі малозабезпеченим верствам населення _______

"___" ______ 20___ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "31"березня 2020 р. N49  у 
складі:
Голова комісії:     _Начальник відділу освіти та культури Сорока І. Г._____________________  

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)
Члени комісії: Головний бухгалтер Гончарук Т. В., спеціаліст І к. з вед. бух.обліку Михайлюк В. Ф., 
директор КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Базалицький А. Ю., завідувач Яришівської 
філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Яцухно Н. І., завідувач Прибузької філії КЗ 
«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»  Студілко О. В., завідувач Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-
ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Волковський М. А.
здійснила перевірку продуктів харчування, термін дії яких закінчується, та встановила, що описані нижче 
продукти харчування підлягають передачі малозабезпеченим верствам населення:
N 
з/п

Ном.
№

Найменування та опис (марка,
ґатунок і т. д.)

Од.
вим

К-ть Ціна за
одиницю

Сума Строк
перебування в
експлуатації

Підстава
непридатності

1 гречка 11,0 32,975 362,73
2 ячка 13,800 12,385 170,92
3 рис 17,600 24,48 430,93
4 макарони 9,400 23,04 216,62
5 томатна паста0,5) 1,000 48,15 48,15
6 цукор 0,270 14,48 3,91
7 сіль 0,200 9,00 1,80
8 олія 0,200 34,00 6,80
9 чай 0,1715 590,03 101,19
10 сік 0,2 3,000 36,666 110,00
11 гречка 0,500 33,44 16,72
12 макарони 0,500 24,18 12,09
13 картопля 85,20 13,00 1107,60

Разом: 2589,46
Усього за цим актом 
перевірено

________________________________________________________________
 (кількість літерами)

предметів на загальну 
суму

Дві тисячі п’ятсот вісімдесят дев’ять грн.
(літерами)

46 коп.

Окремі зауваження комісії 
_____________________________________________________________________________________________
Матеріально-відповідальна особа __________________________________В. Гончарук_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Завідувач філії____________________________________________________Н. І. Яцухно_______________



                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

    Голова комісії:
Начальник відділу
 освіти та культури                              _____________________                              _____І. Г. Сорока_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
Головний бухгалтер                                 ____________________                              ____Т. В. Гончарук_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Спеціаліст І к.з вед.бух.обл.                    ____________________                              ____В. Ф. Михайлюк_______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Директор КЗ «ЗЗСО-ліцей
 Лука-Мелешківської сільської ради»         ____________________                              ____ Базалицький А. Ю _____
          (посада)                                                         (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Завідувач Яришівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Яцухно Н.   І  .______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Прибузької філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Студілко О. В._____
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Іванівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Волковський М. А.__
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

"___" ______ 20___ р.  



Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради
(назва установи)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 43176373
Прибузька філія ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________І. Г. Сорока
(підпис керівника установи)

"___" ____________ 20 __ р.

Акт звірки залишків продуктів харчування, термін дії яких закінчується, для
подальшої передачі малозабезпеченим верствам населення _______

"___" ______ 20___ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "31"березня 2020 р. N49  у 
складі:
Голова комісії:     _Начальник відділу освіти та культури Сорока І. Г._____________________  

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)
Члени комісії: Головний бухгалтер Гончарук Т. В., спеціаліст І к. з вед. бух.обліку Михайлюк В. Ф., 
директор КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Базалицький А. Ю., завідувач Яришівської 
філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Яцухно Н. І., завідувач Прибузької філії КЗ 
«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»  Студілко О. В., завідувач Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-
ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Волковський М. А.
здійснила перевірку продуктів харчування, термін дії яких закінчується, та встановила, що описані нижче 
продукти харчування підлягають передачі малозабезпеченим верствам населення:
N 
з/п

Ном.
№

Найменування та опис (марка,
ґатунок і т. д.)

Од.
вим

К-ть Ціна за
одиницю

Сума Строк
перебування в
експлуатації

Підстава
непридатності

1 макарони кг 13,753 23,735 326,440

2 гречка кг 3,683 31,800 117,120

3 ячка кг 6,484 10,550 68,410

4 рис кг 19,512 24,500 478,050

5 борошно кг 7,225 12,908 93,260

6 пшенична кг 0,475 15,747 7,48

7 сухофрукти кг 7,168 46,000 329,73

8 чай кг 0,929 248,170 230,55

Разом: 1651,04
Усього за цим актом 
перевірено

________________________________________________________________
 (кількість літерами)

предметів на загальну 
суму

Одна тисяча шістсот п’ятдесят одна  грн.
(літерами)

04 коп.

Окремі зауваження комісії 
_____________________________________________________________________________________________
Матеріально-відповідальна особа __________________________________Л. О. Хмелівська_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Завідувач філії____________________________________________________О. В. Студілко_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)



    Голова комісії:
Начальник відділу
 освіти та культури                              _____________________                              _____І. Г. Сорока_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
Головний бухгалтер                                 ____________________                              ____Т. В. Гончарук_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Спеціаліст І к.з вед.бух.обл.                    ____________________                              ____В. Ф. Михайлюк_______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Директор КЗ «ЗЗСО-ліцей
 Лука-Мелешківської сільської ради»         ____________________                              ____ Базалицький А. Ю _____
          (посада)                                                         (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Завідувач Яришівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Яцухно Н.   І  .______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Прибузької філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Студілко О. В._____
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Іванівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Волковський М. А.__
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

"___" ______ 20___ р.  



Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради
(назва установи)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 43176373
Прибузька філія днз ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________І. Г. Сорока
(підпис керівника установи)

"___" ____________ 20 __ р.

Акт звірки залишків продуктів харчування, термін дії яких закінчується, для
подальшої передачі малозабезпеченим верствам населення _______

"___" ______ 20___ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "31"березня 2020 р. N49  у 
складі:
Голова комісії:     _Начальник відділу освіти та культури Сорока І. Г._____________________  

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)
Члени комісії: Головний бухгалтер Гончарук Т. В., спеціаліст І к. з вед. бух.обліку Михайлюк В. Ф., 
директор КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Базалицький А. Ю., завідувач Яришівської 
філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Яцухно Н. І., завідувач Прибузької філії КЗ 
«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»  Студілко О. В., завідувач Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-
ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Волковський М. А.
здійснила перевірку продуктів харчування, термін дії яких закінчується, та встановила, що описані нижче 
продукти харчування підлягають передачі малозабезпеченим верствам населення:
N 
з/п

Ном.
№

Найменування та опис (марка,
ґатунок і т. д.)

Од.
вим

К-ть Ціна за
одиницю

Сума Строк
перебування в
експлуатації

Підстава
непридатності

1 борошно кг 0,180 12,277 2,21
2 какао кг 0,832 236,899 197,10
3 печиво кг 1,928 59,74 115,18
4 кава "Галка" кг 1,194 170,058 203,05
5 сухарі пан. кг 1,171 30,00 35,13
6 манка кг 2,677 12,435 33,29
7 макарони кг 3,337 20,386 68,03
8 кукурудза кг 0,530 48,698 25,81
9 гречка кг 3,079 31,422 96,75
10 ячка кг 1,233 9,626 11,87
11 рис кг 3,494 27,681 96,72
12 артек (пшенична) кг 5,189 11,776 61,11
13 геркулес кг 1,560 21,544 33,61
14 сік л 0,100 35,00 3,50
15 ананас конс. кг 3,610 58,994 212,97
16 сухофрукти кг 1,480 49,236 72,87
17 чай кг 0,5342 132,010 70,52

Разом: 1339,72
Усього за цим актом 
перевірено

________________________________________________________________
 (кількість літерами)

предметів на загальну 
суму

Одна тисяча триста тридцять дев’ять грн.
(літерами)

72 коп.

Окремі зауваження комісії 
_____________________________________________________________________________________________
Матеріально-відповідальна особа __________________________________Я. В. Майко_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)



Завідувач філії_______________________________________________________О. В. Студілко_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

    Голова комісії:
Начальник відділу
 освіти та культури                              _____________________                              _____І. Г. Сорока_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
Головний бухгалтер                                 ____________________                              ____Т. В. Гончарук_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Спеціаліст І к.з вед.бух.обл.                    ____________________                              ____В. Ф. Михайлюк_______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Директор КЗ «ЗЗСО-ліцей
 Лука-Мелешківської сільської ради»         ____________________                              ____ Базалицький А. Ю _____
          (посада)                                                         (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Завідувач Яришівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Яцухно Н.   І  .______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Прибузької філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Студілко О. В._____
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Іванівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Волковський М. А.__
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

"___" ______ 20___ р.  



Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради
(назва установи)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 43176373
КЗ «ЗЗСО-ліцей ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________І. Г. Сорока
(підпис керівника установи)

"___" ____________ 20 __ р.

Акт звірки залишків продуктів харчування, термін дії яких закінчується, для
подальшої передачі малозабезпеченим верствам населення _______

"___" ______ 20___ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "31"березня 2020 р. N49  у 
складі:
Голова комісії:     _Начальник відділу освіти та культури Сорока І. Г._____________________  

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)
Члени комісії: Головний бухгалтер Гончарук Т. В., спеціаліст І к. з вед. бух.обліку Михайлюк В. Ф., 
директор КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Базалицький А. Ю., завідувач Яришівської 
філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Яцухно Н. І., завідувач Прибузької філії КЗ 
«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»  Студілко О. В., завідувач Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-
ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Волковський М. А.
здійснила перевірку продуктів харчування, термін дії яких закінчується, та встановила, що описані нижче 
продукти харчування підлягають передачі малозабезпеченим верствам населення:
N 
з/п

Ном.
№

Найменування та опис (марка,
ґатунок і т. д.)

Од.
вим

К-ть Ціна за
одиницю

Сума Строк
перебування в
експлуатації

Підстава
непридатності

1 Апельсин Морква 4,0 194,00
2 Морква 33,0 224,84
3 Цибуля 54,5 495,55
4 Буряк 43,0 337,73
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Разом: 1252,12
Усього за цим актом 
перевірено

________________________________________________________________
 (кількість літерами)

предметів на загальну 
суму

____________________________ грн.
(літерами)

______________ коп.

Окремі зауваження комісії 
_____________________________________________________________________________________________
Матеріально-відповідальна особа __________________________________Я. В. Майко_______________



                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Завідувач філії_______________________________________________________О. В. Студілко_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

    Голова комісії:
Начальник відділу
 освіти та культури                              _____________________                              _____І. Г. Сорока_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
Головний бухгалтер                                 ____________________                              ____Т. В. Гончарук_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Спеціаліст І к.з вед.бух.обл.                    ____________________                              ____В. Ф. Михайлюк_______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Директор КЗ «ЗЗСО-ліцей
 Лука-Мелешківської сільської ради»         ____________________                              ____ Базалицький А. Ю _____
          (посада)                                                         (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Завідувач Яришівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Яцухно Н.   І  .______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Прибузької філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Студілко О. В._____
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Іванівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Волковський М. А.__
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

"___" ______ 20___ р.  



Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради
(назва установи)
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 43176373
Іванівська філія ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________І. Г. Сорока
(підпис керівника установи)

"___" ____________ 20 __ р.

Акт звірки залишків продуктів харчування, термін дії яких закінчується, для
подальшої передачі малозабезпеченим верствам населення _______

"___" ______ 20___ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "31"березня 2020 р. N49  у 
складі:
Голова комісії:     _Начальник відділу освіти та культури Сорока І. Г._____________________  

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)
Члени комісії: Головний бухгалтер Гончарук Т. В., спеціаліст І к. з вед. бух.обліку Михайлюк В. Ф., 
директор КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Базалицький А. Ю., завідувач Яришівської 
філії КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Яцухно Н. І., завідувач Прибузької філії КЗ 
«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»  Студілко О. В., завідувач Іванівської філії КЗ «ЗЗСО-
ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» Волковський М. А.
здійснила перевірку продуктів харчування, термін дії яких закінчується, та встановила, що описані нижче 
продукти харчування підлягають передачі малозабезпеченим верствам населення:
N 
з/п

Ном.
№

Найменування та опис (марка,
ґатунок і т. д.)

Од.
вим

К-ть Ціна за
одиницю

Сума Строк
перебування в
експлуатації

Підстава
непридатності

1 Макарони 3,664 24,380 89,33
2 Крупа ячмiнна 4,873 12,257 59,73
3 Крупа гречана 4,353 33,852 147,36
4 Крупа рисова 1,876 25,538 47,91
5 Крупа пшенична 4,609 17,635 81,28
6 Картопля 57,745 9,30 537,04
7 Сухофрукти 2,480 46,00 114,08
8 Борошно 0,325 12,830 4,17

Разом: 1080,90
Усього за цим актом 
перевірено

________________________________________________________________
 (кількість літерами)

предметів на загальну 
суму

Одна тисяча вiсімдесят грн.
(літерами)

90 коп.

Окремі зауваження комісії 
_____________________________________________________________________________________________
Матеріально-відповідальна особа __________________________________В. А. Копачевець_______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Завідувач філії_______________________________________________________М. А. Волковський _______________
                                                                                                           (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)



    Голова комісії:
Начальник відділу
 освіти та культури                              _____________________                              _____І. Г. Сорока_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Члени комісії:
Головний бухгалтер                                 ____________________                              ____Т. В. Гончарук_________
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Спеціаліст І к.з вед.бух.обл.                    ____________________                              ____В. Ф. Михайлюк_______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Директор КЗ «ЗЗСО-ліцей
 Лука-Мелешківської сільської ради»         ____________________                              ____ Базалицький А. Ю _____
          (посада)                                                         (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Завідувач Яришівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Яцухно Н.   І  .______
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Прибузької філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Студілко О. В._____
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)
Завідувач Іванівської філії 
КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
 сільської ради»                                           ___________________                              ______ Волковський М. А.__
          (посада)                                                           (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

"___" ______ 20___ р.  


