
 
 

ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА    B   МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
  
 

                                                      РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                                       

25.06.13                                                                                                                                № 349 

 

 

Про встановлення вартості  

безкоштовних гарячих обідів  

малозабезпеченим мешканцям  

Дніпровського району і вартості 

харчування дітей у відділенні  

соціально-медичної реабілітації  

дітей, хворих на ДЦП, розумово  

відсталих дітей та дітей з  

ураженням центральної нервової 

системи з порушенням психіки    

 

 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2010 № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в 

організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної 

політики", постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 № 324 

"Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних 

установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління 

Міністерства праці та соціальної політики"53, на основі перспективного 

меню, затвердженого Дніпровською районною санітарно-епідеміологічною 

станцією м. Києва, на виконання міської цільової програми «Турбота. 

Назустріч киянам» на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від  17.02.2011  №19/5406 (зі змінами та доповненнями), з метою 

вирішення питань соціального захисту окремих категорій малозабезпечених 

верств населення : 

 

1. Встановити: 

 

1) вартість безкоштовних гарячих обідів для малозабезпечених 

мешканців району в розмірі 25 грн. на одну особу; 
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2) вартість харчування дітей-інвалідів у відділенні соціально-медичної   

реабілітації дітей, хворих на ДЦП, в сумі 35 грн. на одну   дитину, згідно з 

перспективним меню, затвердженим Дніпровською районною санітарно-

епідеміологічною станцією. 

 

2. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації витрати, на зазначені в пункті 1 цього 

розпорядження цілі, проводити за рахунок міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки». 

 

3. Територіальному центру соціального обслуговування Дніпровського 

району міста Києва: 

 

1) витрати на харчування  малозабезпечених мешканців району та 

дітей-інвалідів відділення соціально-медичної  реабілітації дітей, хворих на 

ДЦП,  проводити в межах коштів, передбачених кошторисом доходів та 

видатків Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського 

району міста Києва на 2013 рік;  

 

2) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Дніпровського 

районного управління юстиції в місті Києві в установленому чинним 

законодавством України порядку. 

 

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

5. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації О. Дейнегу. 

 

 

 

 

 

 

Голова          С.Кравченко 


