
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ                  

п’ятої позачергової сесії сьомого скликання 

                                                         

 

25 січня 2016 року                                                                                     № 8 

 

Про забезпечення харчуванням 

учнів загальноосвітніх навчальних  

закладів Пирятинської міської ради 

 

 Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України від 24.12.2015 № 911-VІІІ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України“, Закону України „Про освіту“, „Про 

загальну середню освіту“, Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 „Про затвердження норм харчування 

у навчальних та оздоровчих закладах“, спільного наказу Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 

№242/329 „Про затвердження порядку організації харчування дітей в 

навчальних та оздоровчих закладах“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 червня 2005 року за №661/10941, 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“, та з 

метою соціального захисту учнів, забезпечення їх повноцінним харчуванням в у 

навчальних закладах, які знаходяться у комунальній власності Пирятинської 

міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відділу освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.): 

1.1. Забезпечити організацію повноцінного збалансованого харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться у комунальній 

власності Пирятинської міської ради. 

1.2. Вжити заходи по максимальному охопленню учнівської молоді 

гарячим харчуванням. 

1.3. Забезпечити безкоштовне харчування дітей-сиріт та позбавлених 

батьківської опіки, дітей із малозабезпечених сімей (1-4 класи), дітей із 

особливими потребами, які навчаються у інклюзивних класах, за нормами 

харчування для дітей відповідного віку, передбачивши необхідні кошти у 

кошторисі видатків. 



1.4. Встановити грошову норму витрат на безоплатний обід в день на 

одного учня із зазначених вище категорій (п. 1.3.) віком від 6 до 10 років у 

розмірі 5,80 гривень, від 10 і старше – 6,50 гривень. 

1.5. Лубенському міжрайонному управлінню головного управління 

держсанепідслужби в Полтавській області (Назаренко Г.М.) здійснювати 

контроль та державний санітарно-епідеміологічний нагляд за організацією 

харчування дітей у навчальних закладах, які знаходяться у комунальній 

власності Пирятинської міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та постійну комісію             

з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.).  

 

 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ 

 


