
            Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  організацію  у 2015 році   харчування 

учнів        загальноосвітніх       навчальних  

закладів Оболонського району міста Києва, 

заснованих    на     комунальній    власності 

територіальної    громади     міста      Києва 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України „Про освіту”, статті 21 Закону 

України „Про загальну середню освіту”, статті 5 Закону України „Про 

охорону дитинства”, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 

19 червня 2002 року № 856 „Про організацію харчування окремих категорій 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, від 02 лютого 2011 №116 

„Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на 

додану вартість”, від 15 серпня.2011 №872 „Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”, 

від 22 листопада 2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування в 

навчальних та оздоровчих закладах”, рішення Київської міської ради від 28 

січня 2015 року № 60/925 „Про бюджет міста Києва на 2015 рік”, 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 03 лютого 2015 № 67 „Про організацію у 2015 

році харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, 

заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва” з 

метою забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

Оболонського району міста Києва, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, харчуванням: 

 

1. Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації : 

1.1. Здійснювати у 2015 році безкоштовне харчування: 

учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; 

учнів 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, та дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 



відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям ”; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних 

і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

1.2. Здійснювати харчування дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з 

психоневрологічними захворюваннями шкіл-інтернатів, з урахуванням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 

„Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах”. 

  

1.3. Зберегти в штатних розписах загальноосвітніх навчальних 

закладів одну посаду інспектора з харчування та 0,5 ставки медичної сестри з 

дієтичного харчування в межах фонду оплати праці. 

 

1.4. Відповідно до Закону України „Про здійснення державних 

закупівель”, на тендерній основі визначити постачальників продуктів 

харчування та здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного 

постачання продуктів харчування належної якості. 

 

1.5. Здійснювати систематичний контроль за станом організації 

харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Оболонського 

району міста Києва заснованих на комунальній власності територіальної 

громади міста Києва. 

  

2. Фінансовому управлінню Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації здійснювати фінансування на харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва, в межах 

видатків, передбачених бюджетом м. Києва на 2015 рік. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.02.2012  

№ 116 „Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Оболонського району м. Києва.”  

 

4. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його 

оприлюднення. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації Блохова С.В. 

 

 

Голова          О. Цибульщак  

 


