
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

27.05.2020                                   смт Нова Водолага                                   № 70 

 

Про  передачу продуктів 

харчування 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 

року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання  поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

наказу Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про 

затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі» (зі змінами), протоколу засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області від 22.05.2020 № 13, з метою недопущення псування продуктів 

харчування, закуплених за бюджетні кошти, враховуючи карантинні заходи, 

спрямовані на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись 

статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», спільного 

наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації  та Служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації від 26.05.2020 №70/4 «Про передачу продуктів харчування», 

  

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Створити  комісію для передачі  продуктів харчування Комунальному 

закладу Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «ГАРМОНІЯ» у складі: 
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- Єрмаков Сергій Юрійович, директор, голова комісії; 

- Асмолова Юлія Віталіївна, бухгалтер, член комісії; 

- Онацька Людмила Іванівна, медична сестра з дієтичного харчування, 

член комісії; 

- Кондратенко Людмила Олександрівна, комірник, член комісії. 

2. Комісії з передачі продуктів харчування  передати до  Комунального закладу 

Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«ГАРМОНІЯ» продукти харчування відповідно до чинного законодавства 

України,  згідно з переліком    (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

   

Директор                                                                                    С.Ю.Єрмаков 

Буряківська 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом  №70 від 27.05.2020 року ознайомлені: 

Асмолова Ю.В.  _________________ 

Онацька Л.І .____________________ 

Кондратенко Л.О.  _______________ 
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Додаток 1  

до  наказу Комунального закладу 

«Нововодолазька санаторна школа» 

Харківської обласної ради 

від 27.05.2020 № 70 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

продуктів харчування  Комунального закладу «Нововодолазька санаторна 

школа» Харківської обласної ради, що підлягають передачі до Комунального 

закладу «Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «ГАРМОНІЯ»» 

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Од. 

виміру 
Вага 

Вартість, 

грн. 

1 Філе птиці кг 30,58 3058,00 

2 Яловичина кг 67,61 8451,13 

3 Сардина (консерва) кг 24,15 3185,87 

4 Персик консервований кг 458,38 25655,53 

5 Огірки консервовані кг 33,0 957,00 

 Всього   41307,53 

 

 

 

Директор                                                                                    С.Ю.Єрмаков 

 


