
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської міської 

ради проекту рішення «Про встановлення 

безоплатного гарячого харчування дітей у 

закладах освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси, батьки 

яких загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних 

під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період її 

проведення» 

 

 

Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись законами України «Про охорону 

дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року              

№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», 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», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667                

«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах», рішенням Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року                                

№ 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у 

закладах освіти м. Одеси», з метою забезпечення якісного харчування та 

дотримання гарантованих пільг дітей закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 



  1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         

«Про встановлення безоплатного гарячого харчування дітей у закладах 

освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, батьки яких 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період її проведення» (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 

 

 

 

Зав. сектору підготовки документів  

загального відділу департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення         Н.М. Сорокіна 

 

 

 

 

Ознайомлений: 

 

Секретар міської ради        О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

 

Вик.: Буйневич 725-35-93 

         (Становська 722-02-75) 

ДТ 03.01.2019 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Одеської міської ради  

                                                               від  

                                                                 №  

 

 

 

Про встановлення безоплатного гарячого 

харчування дітей у закладах освіти 

комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси, батьки яких загинули 

(пропали безвісти), померли внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної 

операції, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період її проведення  

 

 
 

 

 
 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування         

в Україні», керуючись законами України «Про охорону дитинства»,                    

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 

постановами Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

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», наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішенням 

Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI «Про встановлення 

вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси», з метою 

забезпечення якісного харчування та дотримання гарантованих пільг дітей 

закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

Одеська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 



1. Встановити, що з 01 січня 2019 року безоплатне гаряче харчування 

надається дітям у закладах освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період її проведення, як дітям пільгових 

категорій. 

 

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 

встановлення безоплатного гарячого харчування дітей у закладах освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси, батьки яких 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у 

період її проведення» 

 

СУТЬ ПИТАННЯ: з метою забезпечення якісного харчування та дотримання 

гарантованих пільг дітей закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради 

департаментом освіти та науки Одеської міської ради спільно з 

департаментом економічного розвитку Одеської міської ради підготовлено 

проект рішення Одеської міської ради «Про встановлення безоплатного 

гарячого харчування дітей у закладах освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси, батьки яких загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення» 
 

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: внесення на розгляд Одеської міської ради 

проекту рішення «Про встановлення безоплатного гарячого харчування дітей 

у закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, 

батьки яких загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення 

проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період її проведення» 

 

 

 

 

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: фінансові витрати в межах бюджетних коштів. 

 

 

 

Директор департаменту                                                             О.В.Буйневич 
 


