
  

           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

24 березня 2011 р.                                                                                             № 146 
 

"Про організацію харчування учнів  
1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів Дніпровського району м. Києва 
у 2011 році" 
 
 
 

 Керуючись Законами України "Про освіту", "Про загальну середню 

освіту", "Про охорону дитинства", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", 
постановами Кабінету Міністрів України  від 03.11.97 №1200 "Про порядок та 

норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та 
середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 
оподаткування податком на додану вартість", від 19.06.2002 № 856 "Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах", від 22.11.2004  № 1591 "Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах", рішенням Київської міської ради                      
від 30.12.2010 №573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік", 

розпорядженням 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 Дніпровської районної в місті Києві державної  

адміністрації: 
 

1.1.     Запровадити безкоштовне дієтичне харчування для учнів 5-11 класів, які за       
висновками медичних комісій його потребують. 

 

1.2.    Продовжити безкоштовне харчування:   
 

1.2.1. Учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
 



1.2.2. Учнів 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям". 
 

1.2.3.  За рішенням педагогічних рад – частково вихованців груп продовженого    

дня (в кількості 10% складу групи – звільнені від оплати на 100 %, 15% 
складу групи – звільнені від оплати на 50%).  

 

1.3.      Продовжити 4-х разове харчування: 
– вихованців спеціальних шкіл-інтернатів №№ 18, 26, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та дітей з малозабезпечених 
сімей школи-інтернату № 14 безкоштовно; 

– інших вихованців школи-інтернату № 14 з відшкодуванням коштів 
батьками в розмірі 20% середньомісячного сукупного доходу на одного 

члена сім'ї.  
 

1.4. Забезпечити продуктовими наборами дітей-сиріт, вихованців шкіл-

інтернатів району у вихідні дні та канікулярний час (крім літніх канікул) 
за натуральними нормами згідно з віковими категоріями. 

 

1.5.  Здійснювати контроль за організацією харчування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 

 

1.6.  Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" на      

конкурсній основі визначити постачальників продуктів харчування та 
здійснити організаційні заходи щодо своєчасного постачання продуктів 

харчування належної якості. 
 

1.7.  Зберегти в штатних розписах загальноосвітніх навчальних закладах  

району одну посаду інспектора з харчування та 0,5 ставки медичної  сестри 
з дієтичного харчування. 

 

2.    Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням видатків на 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в межах 
коштів, передбачених бюджетом по галузі «Освіта». 

 

3.     Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щомісячно, до 20 числа, надавати управлінню 
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 
середньоринкові ціни на продукти харчування. 

          
4.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно 
з розподілом обов’язків.  

 
 

       Голова                                                                      О. Шевчук  
 


