
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ квітня 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 30.03.2023 № 8, 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 ___ квітня 2023 року №_____ 

 
Перелік гуманітарної допомоги,  

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

 

Назва Одиниці 
виміру Кількість 

1 2 3 
Metal-plastic door 1200x2600 mm, consists of 3 parts, two of which are 

sashes. White colour. Delivery set: in the filling of parts 1 and 2 - a 
sandwich plate, in the top 3 - a sandwich plate, a push handle, a rail lock, 
a windstop, a closer. Production and delivery to the place of installation/ 
Металопластикові двері 1200х2600 мм, складаються з 3 частин, дві з 
яких створка. Колір білий. Комплект поставки: в заповненні частин 1 

та 2 - сендвіч-плита, в верхній 3 - сендвіч-плита, нажимна ручка, 
замок-рейка, віндстоп, доводчик. Виготовлення і доставка до місця 

встановлення 

pcs./шт. 4 

Metal-plastic door 800x2600 mm, consists of 2 parts, one of which is a 
leaf. White colour. The delivery set: in the filling of part 1 - a sandwich 
plate, in the upper part 2 - a sandwich plate, a push handle, a rail lock, a 
windstop, a closer. Production and delivery to the place of installation/ 

Металопластикові двері 800х2600 мм, складаються з 2 частин, одна з 
яких створка. Колір білий. Комплект поставки: в заповненні частини 

1 - сендвіч-плита, в верхній частині 2 - сендвіч-плита, нажимна 
ручка, замок-рейка, віндстоп, доводчик. Виготовлення і доставка до 

місця встановлення 

pcs./шт 5 

List of necessary works for finding a door installation contractor: 
dismantling and disposal of old doors, installation of new metal-plastic 
doors, arrangement of door slopes (plaster, painting, etc.). All necessary 

materials and tools - the contractor./Список необхідних робіт для 
пошуку підрядника на встановлення дверей: демонтаж та вивезення 
на смітник старих дверей, встановлення нових металопластикових 

дверей, влаштування дверних укосів (штукатурка, фарбування і т.п.). 
Всі необхідні матеріали та інструмент - підрядника. 

Service/ 
послуга 9 

 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


