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ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

№

Про організацію у 2018 році 
харчування учнів закладів загальної 
середньої освіти Печерського 
району міста Києва, заснованих 
на комунальній формі власності 
територіальної громади міста Києва

Відповідно до статей 1, 6, 13, 18, 22 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України 
«Про охорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих 
категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 лютого 2011 року №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», 
рішень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 03 березня 2016 року № 125/125 «Про 
затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 
2016-2018 роки», пункту 5 додатку 4 до рішення виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 жовтня 
2014 року №271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей (у редакції рішення 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 15 вересня 2016 року № 14/1018), розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
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31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві 
державними адміністраціями окремих повноважень», рішення виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», 
пунктів 5, 6 додатку 4 до рішення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03 березня 2016 року 
№ 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної 
Сотні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 лютого 2018 року № 305 «Про організацію 
у 2018 році харчування учнів у закладах загальної середньої освіти міста Києва, 
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва» та з 
метою забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти Печерського 
району комунальної форми власності безкоштовним харчуванням:

1. Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації:

1.1. Здійснювати у 2018 році безкоштовне харчування з одноразовим 
режимом:

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;
учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування: дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 
спеціальних і інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; учнів із 
числа дітей-інвалідів; учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям»; учнів із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та 
дітей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; учнів із 
числа дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, 
каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в 
Революції Гідності.

1.2. Здійснювати систематичний контроль за станом організації 
харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Печерського району 
міста Києва заснованих на комунальній власності територіальної громади 
міста Києва.

2. Встановити вартість харчування учнів за бюджетні кошти відповідно 
до результатів конкурсних торгів.

3. Виконавцю послуг з організації харчування -  переможцю конкурсних 
торгів здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного постачання 
сертифікованих продуктів харчування належної якості та забезпечити 
повноцінне, безпечне, безперебійне харчування учнів відповідно до норм 
харчування дітей різних вікових категорій та двотижневого меню,
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погодженого територіальним відділом Державної санітарно-епідеміологічної 
служби України.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 08 червня 2017 року № 321 
«Про організацію у 2017 році харчування учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів Печерського району міста Києва, заснованих на комунальній формі 
власності територіальної громади міста Києва», зареєстроване у Печерському 
районному управлінні юстиції у м. Києві 23 червня 2017 року за № 132/1724.

5. Розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюднення в 
установленому порядку на офіційному веб-сайті Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
Загуменного Д.М.

Голова С. Мартинчук


