
  

 
УКРАЇНА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 140 
 

від 30 серпня 2019 року 

Про  організацію  харчування 

дітей  у  закладах   загальної  

середньої освіти  в 2019-2020 

 навчальному році  

 

Відповідно до підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», 

статті 25 Закону України «Про освіту», статей 21,22 Закону України «Про загальну 

середню освіту», статті 21 Закону України «Про протидію захворюванню на 

туберкульоз», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. №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», від 19.06.2002 р. 

№ 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування 

у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», спільного наказу 

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

01.06.2005 р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах», з метою забезпечення на належному рівні 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Музиківської об’єднаної 

територіальної громади в 2019-2020 навчальному році та на підставі рішення №413 

двадцять сьомої сесії сільської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року 

«Про встановлення вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Музиківської ОТГ»: 

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів з 03 вересня   2019 року: 

1.1. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів; 

1.2. Охопити безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів із числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із 

малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей 

з особливими освітніми потребами, дітей, батьки яких є учасниками 

проведення антитерористичної операції. 

2. Відділу освіти та гуманітарного розвитку: 

2.1.Здійснювати контроль за організацією харчування учнів у  закладах 

загальної середньої освіти ; 

2.2.Визначити постачальників продуктів харчування та здійснювати 

організаційні заходи щодо своєчасного постачання продуктів належної 

якості.  

3. Контроль за виконання розпорядження покласти на начальника відділу 

освіти та гуманітарного розвитку Семенюк В.І.         

   

 
               Сільський голова                      С.Н.Лейбзон 


