
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

 

29 квітня 2022 року         № 56 

 

Про затвердження актів списання 

продуктів харчування в закладах 

дошкільної освіти Гребінківської міської 

ради 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», статті 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону 

дитинства» та інших актів законодавства у зв'язку із тим, що у продуктів 

харчування, які були придбані у довоєнний стан, вийшов термін придатності, 

розглянувши подання відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради, виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити акти списання продуктів харчування закладів 

дошкільної освіти Гребінківської міської ради згідно додатків, що додаються: 

- ЗДО «Веселка» Гребінківської міської ради (додаток 1); 

- ЗДО «Теремок» Гребінківської міської ради (додаток 2); 

- ЗДО «Малятко» с. Сербинівка Гребінківської міської ради (додаток 

3); 

- ЗДО «Дзвіночок» с. Короваї Гребінківської міської ради (додаток 

4); 

- ЗДО «Чебурашка» с. Мар’янівка Гребінківської міської ради 

(додаток 5); 

- ЗДО «Сонечко» с. Рудка Гребінківської міської ради (додаток 6); 

- ЗДО «Струмочок» с. Слободо-Петрівка Гребінківської міської ради 

(додаток 7); 

-ЗДО «Вишенька» с. Кулажинці Гребінківської міської ради (додаток 

8); 

-ЗДО «Берізка» с. Почаївка Гребінківської міської ради (додаток 9); 



- ЗДО «Дзвіночок» с. Овсюки Гребінківської міської ради (додаток 

10); 

- ЗДО «Дюймовочка» с. Майорщина Гребінківської міської ради 

(додаток 11); 

- ЗДО « Малятко» с. Тарасівка Гребінківської міської ради (додаток 

12); 

- ЗДО «Ромашка» с. Корніївка Гребінківської міської ради (додаток 

13); 

- ЗДО «Дзвіночок» с. Олександрівка Гребінківської міської ради 

(додаток 14). 

2. Керівникам закладів дошкільної освіти Гребінківської міської ради 

створити комісію по утилізації списаних продуктів харчування та скласти 

відповідний акт. 

2.1. До складу комісії включити бухгалтера централізованої бухгалтерії 

відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради Стрілець Н.О. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради (Радченко Л.М.) та 

заступника міського голови Волошина В.А. 

 

 

 

 

Міський голова       Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 

 


