
 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 22.12.2022р. № 167 

 

Про організацію формування продуктових  

наборів для внутрішньо переміщених осіб  

на території Заводської  територіальної  

громади   в умовах воєнного стану. 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України: 

від 1 жовтня 2014р. №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», від 20 березня 

2022р. №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого 

зберігання в умовах воєнного стану» (зі змінами) та на підставі наказу начальника 

Полтавської обласної військової адміністрації від 25.11.2022р. №51 «Про організацію 

формування продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб», розпорядження 

начальника Миргородської районної військової адміністрації Полтавської області від 

01.12.2022р. № 262 «Про організацію формування продуктових наборів для внутрішньо 

перемішених осіб у Миргородському районі» та з метою забезпечення продуктовими 

наборами внутрішньо переміщених осіб на території Заводської територіальної громади. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Визначити  пункт зберігання, формування  та видачі продуктових 

наборів за адресою: м. Заводське, вул. Полтавська, 10/2. 

 2. Визначити відповідальною особою за організацію приймання продуктів 

харчування Войтенко Ю.М.- начальника територіального центру та соціального 

обслуговування виконавчого комітету Заводської міської ради та доручити їй: 

- забезпечити організацію формування продуктових наборів згідно Переліку   та 

обсягів продовольчих товарів, що використовуються для безоплатної видачі населенню, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 328; 

- затвердити перелік продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам на 

території Заводської територіальної громади (Додаток №1); 

- забезпечити видачу продуктових наборів внутрішньо переміщеним особам 

відповідно до затверджених списків, у першу чергу, забезпечивши потребу найбільш 

вразливих категорій, таких як – пенсіонери, особи з інвалідністю та сім’ї з дітьми до            

18 років; 

- завершити формування продовольчих наборів та видачу їх внутрішньо 

переміщеним особам до 28.12.2022р. 

3. Доручити Войтенко Ю.М. надати Миргородській районній військовій 

адміністрації Полтавської області інформацію щодо обсягів виданих продовольчих 

наборів у розрізі категорій внутрішньо переміщених осіб до 29.12.2022р. 



4. Облік та списання продовольчих товарів покласти на комісію по прийому, обліку 

та розподілу гуманітарної допомоги. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Добрулю С.В. – першого 

заступника міського голови. 

 

 

 

 

 

         Міський голова                                                                   Віталій СИДОРЕНКО             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1  

до рішення виконавчого комітету 

Заводської міської ради  

від 22.12.2022 № 167 

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ 

продовольчих товарів, що використовуються  для безоплатної видачі внутрішньо 

переміщеним особам на території Заводської територіальної громади в умовах 

воєнного стану 

(з розрахунку на 1 особу) 

 

 

 

 

№ Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість/ на 1 

особу 

Загальна 

кількість 

1 М’ясні консерви (тушонка) шт 4  3240 

2 Згущене молоко шт 4  2430 

3 Кава шт 1   576 

4 Печиво  кг 1,2 979,2 

5 Цукор кг 2  1550 

6 Макаронні вироби кг 2,5  1450 

7 Крупа кг 0,75 300 

8 Олія соняшникова шт 2 1605 

9 Пакет великий, 12 кг шт 2 3500 

10 Пакет малий, 3 кг шт 2 5000 

 

 

 

 

Начальник територіального  

центру соціального обслуговування                                              Юлія ВОЙТЕНКО 
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