ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15.09.2020

м. Ужгород

№ 538

Про визнання вантажів гуманітарною допомогою
Відповідно до статей 6, 39 і 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статей 4 і 5 Закону України „Про гуманітарну допомогу”,
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241 „Про
затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої
влади та Національного банку щодо реалізації Закону України „Про
гуманітарну допомогу”, враховуючи рішення робочої групи з питань
гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації (протокол від
14.09.2020 № 8):
1. Визнати вантажі гуманітарною допомогою згідно з переліком, що
додається.
2. Отримувачам та набувачам вантажів, визнаних гуманітарною
допомогою, у місячний термін подати облдержадміністрації звіти про розподіл
та використання гуманітарної допомоги за цільовим призначенням, копії
підтверджуючих документів, оформлені належним чином.
3. Управлінню ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації в
одноденний термін оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-порталі
облдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови державної адміністрації Травіну О. В.

Голова державної адміністрації

Олексій ПЕТРОВ

Додаток
до розпорядження
15.09.2020 № 538
ПЕРЕЛІК
вантажів, визнаних гуманітарною допомогою
№ Країна
з/п (назва)
1. Німеччина

2.

Донор
Evangelische
MissionsGemeinden in
Deutschland

Отримувач

Адреса

ЄДРПОУ

Закарпатський вул. Гранітна, 1А, 26100348
обласний
м. Ужгород,
благодійний
Закарпатська обл.,
фонд
дітей
88000
сиріт
та
інвалідів
,,Співчуття”

Німеч- Ukraine Hilfe Благодійний
чина
„Jesaja 58” фонд
„Добровільна
допомога”

вул. Першо37407187
травнева, 175,
с. Кам’яниця
Ужгородського
району,
Закарпатська обл.,
89411

№
в ЄР
ЄР87

Вантаж
(найменування)
Одяг, посуд, двері,
постільна білизна,
взуття,
матраци,
вікна, стільці – все
б/в, солодощі

Вага
(кг)
1560

ЄР468 Меблі для вітальні,
холодильник, електропіч,
полиці,
матраци,
крісло,
фортепіано, комод,
взуття, стіл, кімнатні
світильники,
двоярусне
дитяче
ліжко, диван – все
б/в

2500

Супровідні документи
Заява від 04.09.2020
№ 25, дарчий лист від
04.09.2020, сертифікат
щодо
підтвердження
дезінфекції та стану
речей від 02.09.2020,
план
розподілу
від
04.09.2020,
звернення
отримувача про наміри
використання
від
04.09.2020,
список
кінцевих набувачів
Заява від 09.09.2020
№ 1, дарчий лист від
03.02.2020, план розподілу від 09.09.2020,
підтвердження
про
дезінфекцію
речей,
список
кінцевих
набувачів

2

3.

Німеч- Ukraine Hilfe Благодійний
чина
„Jesaja 58” фонд
„Добровільна
допомога”

вул. Першо37407187
травнева, 175,
с. Кам’яниця
Ужгородського
району,
Закарпатська обл.,
89411

4.

Німеч- Ukraine Hilfe Благодійний
чина
„Jesaja 58” фонд
„Добровільна
допомога”

вул. Першо37407187
травнева, 175,
с. Кам’яниця
Ужгородського
району,
Закарпатська обл.,
89411

5.

Чехія

Hasičský
záchranný
sbor Kraje
Vysočina

Благодійний
фонд „Віза”

пл. Народна, 4,
каб. 509,
м. Ужгород,
88000

35952787

ЄР468 Меблі для спальні,
диван,
матрац,
стільці, столи у
вітальню,
шафа,
умивальник, ковдри,
секретер,
взуття,
порцелянова
ваза
для квітів, килим,
занавіски, кімнатні
світильники – все
б/в
ЄР468 Постільна білизна,
дитяче взуття, одяг,
лампи,
телевізор,
матраци,
функціональні
ліжка,
ролатори,
стільці,
інвалідні
візки,
дитячі
велосипеди, стійки
для крапельниць –
все б/в

400

Заява від 09.09.2020
№ 2, дарчий лист від
26.11.2019, план розподілу від 09.09.2020,
підтвердження
про
дезінфекцію
речей,
список
кінцевих
набувачів

Заява від 09.09.2020
№ 3, дарчий лист від
03.01.2020, план розподілу від 09.09.2020,
підтвердження
про
дезінфекцію речей, лист
комунального некомерційного
підприємства
„Закарпатська обласна
клінічна лікарня імені
Андрія
Новака”
(набувач),
список
кінцевих набувачів
ЄР145 Каски б/в (Dräger, 230,5 Заява від 09.09.2020
6
Rosenbauer HEROS)
5
№ 17, дарчий документ
та
чоботи
для
від 04.09.2020, план
пожежників
б/в,
розподілу,
лист
1
спецодяг одяг для
державного пожежнопожежників (куртки,
рятувального
загону
брюки)
Управління Державної
502

3
служби
України
з
надзвичайних ситуацій
у Закарпатській області
від 09.09.2020 № 01/496
(набувач)

Директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації

Михайло ПЕТРІШКА

