
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №1017

19 червня 2020 року                         38 сесія 7 скликання 

Про надання дозволу на безоплатне прийняття до
комунальної власності КНП  «ЦПМСД Лука-

Мелешківської сільської ради» (ЄДРПОУ 42563046)
благодійної допомоги  у вигляді захисних та санітарно-

гігієнічних засобів для забезпечення медперсоналу
медичних закладів від МБФ «Карітас України»

 

В  рамках  заходів  запобіганню  поширенню  короновірусу  (COVID-19),COVID-19),
враховуючи  лист  Лука-Мелешківської  сільської  ради  №  04-34/347  від
10.06.2020  року,  Акт  приймання  передачі  товарів  №210  ,  погодження
постійної депутатської   комісії  з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку відповідно до ст.ст.319, 327 ЦК України,
ст.ст.4,  5  Закону  України  «Про  благодійництво  та  благодійні
організації», керуючись п.31 ч.1 ст. 26, ст.59, ч.2,5 ст.60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності  КНП
«ЦПМСД  Лука-Мелешківської  сільської  ради»  (COVID-19),ЄДРПОУ  42563046)
благодійної  допомоги  у  вигляді  захисних та  санітарно-гігієнічних засобів
для  забезпечення  медперсоналу  медичних  закладів  від  МБФ  «Карітас
України  загальною  вартістю  17  612  грн.  (COVID-19),Сімнадцять  тисяч  шістсот
дванадцять гривень 00 коп.) згідно акта приймання передачі № 210 

2.  Зобов’язати  КНП   «ЦПМСД  Лука-Мелешківської  сільської  ради»
(COVID-19),ЄДРПОУ 42563046) поставити на баланс об’єкти, зазначені у додатку 1 до
цього рішення.

3.  Контроль  за  виконанням  покласти  на  постійну  комісію  з  питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 Сільський голова                                                          Володимир Сич 



Додаток 1

до рішення 38 сесії 7 скликання
Лука-Мелешківської сільської ради

№1017 від  19.06.2020 року

ПЕРЕЛІК

благодійної допомоги, що приймається до комунальної власності  КНП
«ЦПМСД Лука-Мелешківської сільської ради» (COVID-19),ЄДРПОУ 42563046)

благодійної допомоги  у вигляді захисних та санітарно-гігієнічних засобів
для забезпечення медперсоналу медичних закладів від МБФ «Карітас

України»

№
з/п

Найменування Од.виміру Кіл-ть,
шт.

Ціна за шт.,
грн.

Сума, грн.

1 Маска  медична  захисна
(COVID-19),911386250

шт. 440 8,90 3916,00

2 Костюм  біологічного
захисту/комбінезон  р.52/54  (COVID-19),XL)
(COVID-19),91138625)

шт.. 30 190,00 5700,00

3 Дезінфекційний засіб рідка форма,
1л. Флакон (COVID-19),91138806)

шт.. 3 200,40 601,20

4 Дезінфікуючий  засіб  Рідина
антисептична  для  рук  5л.
(COVID-19),91138806)

шт.. 1 710,40 710,40

5 Окуляри  захисні  Armor,  прозорі
(COVID-19),91138807)

шт.. 8 30,30 242,40

6 Респіратор  Heoн  ffp3 з  клапаном
(COVID-19),91138803)

шт.. 16 81,00 1296,00

7 Рукавички  оглядові  нітрилові
MedTouch текстуровані,
нестерильні, без пудри (COVID-19),розмір М)
сині- (COVID-19),50 пар/уп) (COVID-19),91138803)

пар 400 4,37 1748,00

8 Термометр  безконтактний
інфрачервоний YT-1С (COVID-19),91138803)

шт.. 1 1650,00 1650,00

9 Рукавички  оглядові  нітрилові
MedTouch текстуровані,
нестерильні, без пудри (COVID-19), розмір L)
сині – (COVID-19),100 шт.) (COVID-19),91138803)

пар 400 4,37 1748,00

Всього 17612,00

 

 Секретар сільської ради                                           Богдан Августович


