
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ ___________ 2023 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про передачу гуманітарної допомоги, 
отриманої від філії «АКТЕД»  
для місць компактного проживання  
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
положень Закону України «Про гуманітарну допомогу», з метою забезпечення базових 
потреб внутрішньо переміщених осіб, враховуючи договір від 21.09.2022 між 
Олександрійською міською радою та філією «АКТЕД», акт приймання-передачі гуманітарної 
допомоги від 24.03.2023 № 7, лист закладу дошкільної освіти територіальної громади (місця 
компактного проживання внутрішньо переміщених осіб) 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Передати на баланс закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області гуманітарну допомогу отриману від філії «АКТЕД» для 
місць компактного проживання згідно з додатком. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А.  
  

 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ _________ 2023 року №_____ 

 
Перелік гуманітарної допомоги,  

переданої закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20  
Олександрійської міської ради Кіровоградської області  

 

Назва Одиниці 
виміру 

Кіль-
кість 

1 2 3 
Трубчатий наконечник, січення 2,5 мм, довжина робочої частини 8 мм, 
матеріал - луджена мідь /Tubular tip, cross-section 2.5 mm, length of the 

working part 8 mm, material - tinned copper 
pcs. 100 

Труба гофрована з протяжкою ПВХ 25 мм, упаковка 25 м/ 
Corrugated pipe with 25 mm PVC pipe, 25 m packaging pcs. 8 

Кріплення для гофри 25 мм, упаковка 100 шт./ 
Fastening for corrugation 25 mm, package of 100 pcs. pcs. 2 

Хомут пластиковий 3,6 мм*200 мм, упаковка 100 шт./ 
Plastic clamp 3.6 mm*200 mm, package of 100 pcs. pcs. 2 

Підрозетник/Mounting box for socket pcs. 16 
Socket, single, With grounding, voltage 250V, white color/ 

Розетка, одинарна, З заземленням, напруга 250В, колір білий pcs. 16 

Клей для гіпсокартону, 25 кг/Plasterboard glue, 25 kg pcs. 2 
Automatic switch, 3P, 40A/Автоматичний вимикач, 3Р, 40А pcs. 2 

Multi-core power cable ZZKM PVS 3x2.5 copper, m/ 
Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ПВС 3х2,5 мідь, м m 100 

Multi-core power cable ZZKM PVS 4x6 copper, m/ 
Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ПВС 4х6 мідь, м m 20 

Дюбель-ялинка плоский 12х5 мм, упаковка 100 шт., білий/ 
Herringbone dowel flat 12x5 mm, package of 100 pcs., white pcs. 2 

Нульова шина 16 отворів (6×9 мм)/Zero bus 16 holes (6×9 mm) pcs. 2 
Трубчатий наконечник, січення 2,5 мм, довжина робочої частини 8 мм, 
матеріал - луджена мідь/Tubular tip, cross-section 2.5 mm, length of the 

working part 8 mm, material - tinned copper 
pcs. 100 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


