
                                            
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

5 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22.02.2018 року                             № 5-16 

м.Кам’янка 
 

 

Про надання дозволу та встановлення 

вартості харчування працівників у 

закладах дошкільної освіти 

Кам’янської міської ради  
 

 

 Відповідно до п.1.19 Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки,молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України від 

26.02.2013 №202/165 та з метою визначення механізму організації  та вартості 

харчування працівників закладів дошкільної освіти Кам’янської міської ради, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити харчуватися (одержувати обіди) у закладах дошкільної 

освіти Кам’янської міської ради працівникам цих закладів за нормами  для 

дітей старшої вікової групи, встановивши з 01.02.2018року вартість 

харчування (обідів) 5,0грн. для одного працівника (довідка розрахунку 

вартості харчування додається). 

2. Керівникам закладів дошкільної освіти забезпечити ведення табелів 

щоденного обліку харчування працівників з подальшою оплатою його 

вартості у встановленому  чинним законодавством порядку. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради та 

постійну комісію з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

Міський голова                                                       В.І. Тірон 

 



Пояснююча записка 

 

до проекту рішення  Кам’янської міської ради «Про надання дозволу та 

встановлення вартості харчування працівників у закладах дошкільної освіти 

Кам’янської міської ради» 

 

 

 

         1. Підставою для розроблення проекту рішення Кам’янської міської ради 

«Про надання дозволу та встановлення вартості харчування працівників у 

закладах дошкільної освіти Кам’янської міської ради» являються: ст. 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.1.19 Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 та з метою визначення механізму 

організації  та вартості харчування працівників закладів дошкільної освіти 

Кам’янської міської ради. 

2. Метою прийняття рішення є забезпечення харчуванням працівників 

закладів дошкільної освіти Кам’янської міської ради. 

 3. Змін та доповнень до проекту рішення не передбачається. 

4. Реалізація рішення, у разі його прийняття передбачає забезпечення 

харчуванням працівників закладів дошкільної освіти Кам’янської міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,                             А.П. Могилка 

культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


