УКРАЇНА

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ _______________

______________

Про організацію у 2019 році
безкоштовного харчування для
учнів закладів загальної
середньої освіти Оболонського
району міста Києва, заснованих
на комунальній власності
територіальної громади міста
Києва

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону
України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року
№

856

«Про

організацію

харчування

окремих

категорій

учнів

у

загальноосвітніх навчальних закладах», Порядку надання послуг з харчування
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення
податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 лютого 2011 року № 116, Порядку організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872, рішень Київської
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міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518 «Про затвердження міської
комплексної

цільової

програми

«Освіта

Києва.

2019-2023

роки»,

від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016
року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян –
Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції
Гідності», від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на
2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 04 квітня 2019 року № 618 «Про
організацію у 2019 році харчування учнів у комунальних закладах загальної
середньої освіти територіальної громади міста Києва», з метою забезпечення
харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, заснованих на
комунальній

формі

власності

територіальної

громади

міста

Києва,

харчуванням:
1. Встановити у 2019 році у закладах загальної середньої освіти
Оболонського району міста Києва, заснованих на комунальній власності
територіальної громади міста Києва безкоштовне харчування з одноразовим
режимом для:
учнів 1 – 4 класів;
учнів 5 – 11 класів: дітей-сиріт; дітей позбавлених батьківського
піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; учнів з
числа дітей – інвалідів; учнів із сімей які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
учнів з числа дітей з сімей учасників антитерористичної операції, осіб, яким
видано

посвідчення

бійця-добровольця,

який

брав

участь

у

захисті

територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та дітей
з сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; учнів із
числа дітей киян – Героїв Небесної Сотні.
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2. Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації в установленому порядку:
2.1.

Здійснювати

систематичний

контроль

за

станом

організації

харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти
територіальної громади міста Києва, зазначених у підпункті 1 цього пункту.
2.2. Визначити виконавців, які надаватимуть послуги з харчування у
комунальних закладах загальної середньої освіти територіальної громади міста
Києва відповідно до законодавства України.
3. Фінансовому управлінню Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації здійснювати фінансування на харчування учнів у
комунальних закладах загальної середньої освіти Оболонського району міста
Києва заснованих на комунальній власності територіальної громади міста
Києва, в межах видатків, передбачених бюджетом міста Києва на 2019 рік.
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

Некрасову М.А.

Голова

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
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 у 2019 році безкоштовного харчування для учнів
закладів загальної середньої освіти Оболонського району міста Києва,
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва»
Зміст матеріалів винесених на обговорення:
- проект розпорядження «Про організацію у 2019 році безкоштовного
харчування для учнів закладів загальної середньої освіти Оболонського району
міста Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста
Києва».
Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та
зауважень до проекту регуляторного акту.
Головним розробником нормативно-правового акту є управління освіти
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
Строк подання пропозицій та зауважень: 10.04 – 10.05.2019 року.
Номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного
питання та приймаються пропозиції: (044) 418-63-08
Контактна особа:
1. Гребеник Ірина Сергіївна – головний спеціаліст відділу загальної
середньої освіти управління освіти Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації.
Електронна скринька для подання звернень та пропозицій в режимі
електронного листування: uoor@i.ua
Письмові пропозиції надсилати за адресою: 04211, м. Київ, вул. Йорданська,
11-А.
Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 10 квітня 2019
року на веб-сторінці Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації http://obolon.kievcity.gov.ua

