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Відповідно до статті 25 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,  постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 

«Про бюджет міста Києва на 2016 рік», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                          

від 05 лютого 2016 року № 59 «Про організацію у 2016 році харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, заснованих на комунальній 

власності територіальної громади міста Києва», з метою забезпечення 

харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району 



міста Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва: 
 

1. Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації: 

1.1. Здійснювати у 2016 році безкоштовне харчування з одноразовим 

режимом: 

учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; 

учнів 5-11 класів: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах, учнів із числа дітей-інвалідів,  

загальноосвітніх навчальних закладів; 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 із числа сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції. 

 

1.2. Визначити  відповідно до законодавства України постачальників 

продуктів харчування та здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного 

постачання продуктів харчування належної якості. 

 

1.3.  Здійснювати систематичний контроль за станом організації 

харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Оболонського району 

міста Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва 

 

2. Фінансовому управлінню Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації здійснювати фінансування на харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району міста Києва 

заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, в 

межах видатків, передбачених бюджетом міста Києва на 2016 рік. 

 

3. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації          

Блохова С.В. 

 

 

Голова           О.Цибульщак

  

 

 

 

                                                     


