
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕНЯ 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

про проведення консультацій з громадськістю 

у формі публічного громадського обговорення 

проекту розпорядження Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 
 

«Про організацію харчування малозабезпечених осіб та дітей 

з інвалідністю Оболонського району м. Києва на 2018 рік» 

 

Зміст матеріалів винесених на обговорення:  

- проект розпорядження управління праці «Про організацію харчування 

малозабезпечених осіб та дітей з інвалідністю Оболонського району м. Києва на 

2018 рік» 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій щодо 

організації  харчування малозабезпечених осіб та дітей з інвалідністю, які 

перебувають на обліку в Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва на 2018 рік.  

 

Строк подання пропозицій та зауважень: 17.08 – 02.09.2018 року 

 

Номера телефонів, за якими надаються консультації з обговорюваного 

питання та приймаються пропозиції: (044)412-01-81; (044)414-09-41.  

 

Контактні особи:  

1. Кримова Валентина Василівна – директор Територіального центру 

соціального обслуговування Оболонського району м. Києва;  

2. Гайдей Людмила Сергіївна – в.о. завідувача відділення соціально-

побутової реабілітації дітей з ДЦП Територіального центру соціального 

обслуговування Оболонського району м. Києва.  

 

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного 

листування: tcobl@ukr.net  

 

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04209, м. Київ, вул.Озерна, 18-а.  

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після                        

02 вересня 2018 року на субвеб-сторінці Оболонської райдержадміністрації 

http://obolon.kievcity.gov.ua 

 

 

 

mailto:tcobl@ukr.net
http://obolon.kievcity.gov.ua/


 

УКРАЇНА 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

______________         № _______________ 

 

Про організацію харчування  

малозабезпечених осіб та дітей 

з інвалідністю Оболонського 

району м. Києва на 2018 рік 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року 

№ 953 «Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях 

та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики»,         

від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 13 березня 

2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в 

інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління 

Міністерства праці та соціальної політики», рішення Київської міської ради   

від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», 

міської цільової програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року         

№ 116/116, з метою вирішення питань соціального захисту окремих категорій 

малозабезпечених верств населення: 

 



 

1. Встановити на 2018 рік: 

 

1.1. Вартість гарячого харчування для малозабезпечених осіб 

Оболонського району м. Києва у розмірі 50,00 грн (п’ятдесят гривень, 00 коп.) 

на одну особу. 

 

1.2. Вартість гарячого харчування для дітей у відділенні соціально-

побутової реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Оболонського району м. Києва в сумі 70,00 грн (сімдесят гривень,       

00 коп.) на одну дитину. 

 

2. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації         

Блохова С.В. 

 

 

 

Голова         О.Цибульщак 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

до проекту розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

 

«Про організацію харчування малозабезпечених осіб та дітей 

з інвалідністю Оболонського району м. Києва на 2018 рік» 

 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження 

 

Проект розпорядження підготовлено на виконання статей 6, 23 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів 

України від 20 жовтня 2010 року № 953 «Про встановлення норм харчування на 

підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства 

праці та соціальної політики», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку», від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження 

натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та 

санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної 

політики», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 

«Про бюджет міста Києва на 2018 рік», міської цільової програмою «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської 

ради від 03 березня 2016 року № 116/116, з метою вирішення питань 

соціального захисту окремих категорій малозабезпечених верств населення. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 

Метою даного розпорядження є забезпечення організації харчування 

малозабезпеченим мешканцям Оболонського району м. Києва та організації 

щоденного харчування в системі надання реабілітаційних послуг дітям з 

дитячим церебральним паралічем. 

 

3. Правові аспекти 

 

Виконання статей 6, 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року 

№ 953 «Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та 

установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики»,         

від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 13 березня 



2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в 

інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління 

Міністерства праці та соціальної політики», рішення Київської міської ради від 

21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», 

міської цільової програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року           

№ 116/116. 

 

4. Фінансово-економічне обгрунтування 

 

Кошти на харчування малозабезпечених мешканців Оболонського району 

м. Києва та дітей у відділенні соціально-побутової реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Оболонського району м. Києва передбачені в 

бюджеті міста Києва на 2018 рік по ТПКВКМБ 4413241 КЕКВ 2230 та по 

ТПКВКМБ 4413242 КЕКВ 2730. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 

Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів. 

 

6. Регіональний аспект 

 

Прийняття розпорядження забезпечує реалізацію у Оболонському районі 

м. Києва державної політики у сфері соціального захисту малозабезпечених 

мешканців та захисту дітей з інвалідністю, в частині організації безкоштовного 

харчування. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проект розпорядження не потребує проведення громадського 

обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

 

Виконання статей 6, 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року 

№ 953 «Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та 

установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики», від 22 

листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 13 березня 2002 року № 

324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних 

установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства 

праці та соціальної політики», рішення Київської міської ради від 21 грудня 

2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», міської цільової 



програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116. 

 

 

Начальник управління праці та 

соціального захисту населення      О.Клебанова 

 

 


