
ЛИМАНСЬКА

________________                                                                 

 

Про попередній розгляд

рішення міської ради

виконання Програми

харчування»  за  2019 рік

         

     Попередньо розглянувши

програми «Дитяче харчування

«Про місцеве самоврядування

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Внести на розгляд

«Дитяче харчування

2. Контроль за виконанням
голови Гамаюнову Ю
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УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

________________                                                                 №____________   

м. Лиман 

попередній розгляд проєкту 

міської ради  «Про 

Програми «Дитяче 

за  2019 рік» 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради

Дитяче харчування» на 2019 рік», керуючись статтею

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської

на розгляд міської ради проєкт рішення «Про виконання

Дитяче харчування» за 2019 рік». 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

Гамаюнову Ю.М. 

голова                                                                               П Ф

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№____________    

міської ради «Про виконання 

керуючись статтею 52 Закону України 

виконавчий комітет міської ради 

рішення Про виконання Програми 

покласти на заступника міського 

                                                                               П.Ф. Цимідан 



ЛИМАНСЬКА

 

_________________                                                                                      

 

Про виконання Програми

«Дитяче харчування» за

 

Заслухавши звіт

Лиманської міської ради

харчування» за 2019 рік

самоврядування в Україні

       ВИРІШИЛА:  

1. Звіт начальника управління

Діденко Н.М. про виконання

до відома.  

2. Визнати роботу управління

виконанню Програми «Ди

 

 

Міський голова П.Ф. Цимідан

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я  

_________________                                                                                      

м. Лиман 

виконання Програми  

харчування» за 2019 рік 

Заслухавши звіт  начальника управління освіти, молоді

міської ради Діденко Н.М.  про виконання Програми

за 2019 рік, керуючись статтею 26 Закону України

самоврядування в Україні», міська  рада 

ка управління освіти, молоді та спорту Лиманської

про виконання Програми «Дитяче харчування» за

управління освіти, молоді та спорту  Лиманської

Програми «Дитяче харчування» за  2019 рік задовільною

голова П Ф Цимідан 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_________________                                                                                      №_______ 

освіти, молоді та спорту   

виконання Програми «Дитяче 

Закону України «Про місцеве 

спорту Лиманської міської ради 

харчування» за 2019 рік прийняти 

спорту Лиманської міської ради по 

рік задовільною.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міському голові 

Цимідану П.Ф.     

 

ЗВІТ 

управління  освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради про виконання 

Програми «Дитяче харчування»   за  2019 рік 

 

Програма «Дитяче харчування» на 2019 рік була виконана відповідно до 

вимог ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну 

середню освіту», ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів 

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» та з метою забезпечення дітей повноцінним 

збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей. 

В основу програми покладено збереження здоров’я дітей, підвищення рівня 

організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним 

харчуванням та формування здорового способу життя у підростаючого покоління.  

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади з січня по серпень 

2019 року функціонували  21 загальноосвітній  навчальний заклад, в яких  

навчались  4531 учень( з вересня -4645 учнів)  ,  а саме:        

9 шкіл ( 3213 учнів),  1 ліцей ( 121 учень), 11 навчально-виховних комплексів  

(1197 учнів). 

В загальноосвітніх навчальних закладах було  охоплено всіма видами 

харчування 4386 учнів, що становить 96,8%,  безкоштовним гарячим харчуванням  

охоплено 100%  дітей   1-4 класів -1990 учнів,  дітей  пільгових категорій (діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»)  - 247 учнів, дітей учасників АТО/ООС – 72 учня, діти з 

інвалідністю – 20 учнів, дітей із  Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

міста Лиман – 16 учнів.  

В  ДНЗ і дошкільнихвідділеннях  НВК охопленохарчуванням - 1272 дитини. 

Забезпечуютьсябезкоштовнимхарчуваннямдіти з інвалідністю, діти,  батьки 

якихотримуютьдопомогувідповідно до Закону України «Про 

державнусоціальнудопомогумалозабезпеченимсім’ям», діти-сироти  та діти, 

позбавленібатьківськогопіклування (64 вихованці),  діти, якізаймаютьсяв 

логопедичнихгрупахзакладівдошкільноїосвіти(152 вихованці),  діти,  батьки     яких      

є учасниками   бойових дій на території проведення АТО/ООС,  загинули    під     

час участі в АТО/ООС  або призвані на військову службу під час мобілізації на  

2019 р. (45 вихованців). Розмір плати зменшується на 50 % для батьків, у сім'ях   

яких троє і більше дітей (105 вихованців). Розмір батьківської плати за харчування 

дітей в закладах дошкільної  освіти та  дошкільних відділеннях навчально-



виховних комплексів  у  міській місцевості встановлено  у розмірі 60 %, а  у  

сільській місцевості у розмірі 40% від фактичної вартості харчування дитини на 

день.               

Харчування здійснюється в усіх закладах освіти Лиманської ОТГ. Забезпечує  

організацію харчування управління  освіти, молоді та спорту, яке укладає  договори 

з суб’єктами господарської діяльності за результатами проведення аукціону через 

систему «ProZorro». Відповідні дозвільні документи є в наявності у всіх 

постачальників. Управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

ведеться постійно робота щодо  покращення організації  харчування учнів,  

санітарно-технічного стану  харчоблоків,  їх  оснащення.    За рахунок       місцевого 

бюджету у 2019 році було придбано для харчоблоків  закладів  освіти  6 

холодильників, 8 овочерізок на суму  250180 грн,  нового посуду, інвентарю, 

устаткування та обладнання  (стелажі  для сушки посуду, ваги, м’ясорубки, 

водонагрівачі та інше)  на суму 223524 грн,  

Харчування учнів та вихованців здійснюється у естетично оформлених 

приміщеннях шкільних їдалень з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

законодавства. 

 

Начальник управління                                                            Надія  ДІДЕНКО 

 


