
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської міської 

ради проекту рішення «Про внесення змін 

до рішення Одеської міської ради                         

від 27 серпня 2014 року № 5233-VI                     

«Про встановлення вартості харчування 

учнів та вихованців у закладах освіти                         

м. Одеси» 

 

Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішень Одеської міської ради від 18 липня                    

2018 року № 3507-VIІ «Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої 

школи-інтернату № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                      

та затвердження Статуту закладу у новій редакції», від 18 липня                              

2018 року № 3508-VIІ «Про зміну найменування Одеської спеціалізованої                               

школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської 

мови Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту 

закладу у новій редакції» виконавчий комітет Одеської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          

«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня                       

2014 року № 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та 

вихованців у закладах освіти м. Одеси» (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

Міський голова                                                                        Г. Труханов 

 
 

 

Керуюча справами         О. Оніщенко 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший заступник  

міського голови                                                   А.Й. Орловський  

 

 

 

Заступник міського голови – 

директор департаменту фінансів      С.М. Бедрега 

 

 

 

Заступник міського голови                       П.В. Вугельман 

 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська  

 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

 

Головний спеціаліст сектору  

підготовки документів загального  

відділу департаменту документально- 

організаційного забезпечення     Н.І. Погосян  

 

 

 

Ознайомлений: 

 

Секретар міської ради        О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

 

Вик.: Буйневич 725-35-93 

          (Антонюк 717-87-46) 

ДТ 15.08.2018 

 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 

 

Про внесення змін до рішення Одеської міської 
ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI                  
«Про встановлення вартості харчування учнів 
та вихованців у закладах освіти м. Одеси» 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування           
в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 35 
Закону України «Про дошкільну освіту», статті 21 Закону України                          
«Про загальну середню освіту», рішень Одеської міської ради від 18 липня 
2018 року № 3507-VIІ «Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої 
школи-інтернату № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та 
затвердження Статуту закладу у новій редакції», від 18 липня 2018 року          
№ 3508-VIІ «Про зміну найменування Одеської спеціалізованої школи-
інтернату № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови  
Одеської міської ради Одеської області та затвердження Статуту закладу                      
у новій редакції» Одеська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 27 серпня                    
2014 року № 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів 
вихованців у закладах освіти м. Одеси», виклавши пункт 8 додатка                          
у наступній редакції:    

 

№ 
з/п 

Контингент учнів та вихованців                    
за типами закладів освіти 

Вартість 
харчування 

1 дитини на 1 день                            
(грн) 

з 01 вересня                      
2016 року 

Вартість 
харчування 

1 дитини на 1 день                       
(грн) 

з 01 вересня                  
2018 року 

8. Одеський ліцей «Олімпієць» 
спортивного напрямку Одеської 
міської ради Одеської області: 

- від 6 років до 10 років; 
- від 10 років до 13 років; 

- старше 13 років 

 
 

 
65,20 
74,50 
77,50 

 
 

 
65,20 
74,50 
77,50 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів. 

 
 

Міський голова                                                                                 Г. Труханов 
 
 

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 

 
 

Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко 



Інформація  

 

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 

«Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                       

«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня                      

2014 року № 5233-VІ «Про встановлення вартості харчування учнів та 

вихованців у закладах освіти м. Одеси» 

 

 

Суть питання: 

        На виконання рішення  Одеської міської ради від 18 липня 2018 року       

№ 3507-VIІ «Про зміну найменування Одеської загальноосвітньої школи-

інтернату №5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та 

затвердження статуту закладу в новій редакції» та рішення Одеської міської 

ради від 18 липня 2018 року № 3508- VIІ «Про зміну найменування Одеської 

спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови  Одеської міської ради Одеської області та затвердження 

статуту закладу  в новій редакції» виникла необхідність внести зміни в 

рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської 

міської ради від 07 грудня 2016 року № 1331-VIІ  «Про встановлення 

вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси» в 

частині  зміни назви закладів. 

 

 

Очікуваний результат: Відсутній. 

 

Можливі ризики:  відсутні. 

 

Фінансовий результат:  фінансові витрати в межах бюджетних призначень. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти  

та науки Одеської міської ради                                                       О.В. Буйневич 

 
 


