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Україна
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Розпорядження
29.03.2011

№ 164

Про організацію харчування
Зареєстровано Оболонським районним управлінням юстиції у м. Києві
31 березня 2011 року
за № 37/01-02-09
учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів Оболонського
району м. Києва
Відповідно до законів України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про охорону
дитинства”, „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, постанов Кабінету Міністрів України
від 19.06.2002 № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах” (із змінами і доповненнями), від 22.11.2004 № 1591
„Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (із змінами і
доповненнями), наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження Порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941, наказу Міністерства освіти і науки України від
27.11.2007 № 1041 „Про забезпечення прав
дітей-інвалідів та дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку”, рішення Київської міської ради від
30.12.2010 № 573/5385 „Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.02.2011 №
236 „Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м.
Києва комунальної форми власності” та з метою забезпечення учнів загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної форми власності харчуванням:
1. Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації:
1.1. За погодженням з головним санітарним лікарем Оболонського району м. Києва,
відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель”, визначити на
тендерній основі постачальників продуктів харчування та здійснити організаційні заходи
щодо своєчасного постачання продуктів харчування належної якості;
1.2. Запровадити одноразове безкоштовне харчування для учнів 5-11 класів, які за
висновками медичних комісій потребують дієтичного харчування, та таких, що визнані
інвалідами, за таким порядком:
учнів 5-11 класів ліцею №157- вартістю 10, 36 грн.;
учнів 5-11 класів гімназії „Потенціал” - вартістю 10, 37 грн.;
учнів 5-11 класів решти закладів освіти району - вартістю 10,35 грн.;
1.3. Продовжити безкоштовне харчування гарячими обідами згідно з нормами,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, наказу Міністерства
охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329
„Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941 за
таким порядком:
учнів 1-4 класів ліцею № 157- вартістю 8,87 грн.;
учнів 1-4 класів решти закладів освіти району - вартістю 8,86 грн.;
учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям” за таким порядком:
учнів 5-11 класів ліцею №157- вартістю 10, 36 грн.;
учнів 5-11 класів гімназії „Потенціал” - вартістю 10, 37 грн.;
учнів 5-11 класів решти закладів освіти району - вартістю 10,35 грн.;
дітей з вадами фізичного розвитку загальноосвітнього навчального закладу № 168 вартістю 10,35 грн.;
1.4. Забезпечити дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків, на період навчання, безкоштовним одноразовим
харчуванням:

учнів 5-11 класів ліцею № 157- вартістю 10, 36 грн.;
учнів 5-11 класів гімназії „Потенціал ” - вартістю 10, 37 грн.;
учнів 5-11 класів решти закладів освіти району - вартістю 10,35 грн.;
1.5. За рішенням педагогічних рад, наказу по закладу, здійснювати харчування вихованців
груп продовженого дня (далі - ГПД) – 10% складу ГПД – безкоштовно, 15% складу ГПД –
50% вартості обіду, дітей пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування, дітей, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”), згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011 № 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 обкладення податком на
додану вартість” :
учнів 1-4 класів ліцею № 157- вартістю 8,87 грн.;
учнів 1-4 класів решти закладів освіти району - вартістю 8,86 грн.;
дітей з вадами фізичного розвитку загальноосвітнього навчального закладу № 168 вартістю 8,86 грн.;
1.6. За рахунок бюджетних коштів організувати безкоштовне харчування учнів із числа
дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також дітей, яким
встановлена інвалідність, пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно віковим
категоріям та цінової політики;
1.7. Відповідно до виділених бюджетом коштів на харчування дітей-сиріт, напівсиріт, дітей
з психоневрологічними захворюваннями шкіл-інтернатів, з урахуванням вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№ 1591 „Про затвердження норм
харчування в навчальних та оздоровчих закладах” (додаток 4), харчування однієї дитини в
день здійснювати відповідно до натуральних норм за віковими категоріями;
1.8. Здійснювати контроль за організацією харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів району;
1.9. Зберегти в штатних розписах загальноосвітніх шкіл району одну посаду інспектора з
харчування та 0,5 ставки медичної сестри з дієтичного харчування в межах фонду оплати
праці.
2. Фінансовому управлінню Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
постійно проводити фінансування харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів Оболонського району м. Києва за рахунок коштів, передбачених
бюджетом міста Києва по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації для
галузі „Освіта”.

3. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Совенка
П.О.

Голова

В.І.Антонов

