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РІШЕННЯ №

Від «03» грудня 2020 року

с.М остове І сесії VIII скликання

Про затвердження 

Програми «Організація харчування 

дітей у закладах освіти 

Мостівської сільської ради 

на 2021-2024 роки»

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання Законів України «Про освіту»,«Про охорону дитинства», 

постанови Кабінету М іністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дош кільних, учнів у загальноосвітніх та професійно- 

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняю ться від обкладення 

податком на додану вартість» (зі змінами), розпорядження Кабінету М іністрів України від 

07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей 

високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу М іністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення 

плати для батьків за  перебування дітей у державних і комунальних дош кільних та 

інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); спільний наказ М іністерства освіти і 

науки України та М іністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про 

затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дош кільних навчальних 

закладах»; спільний наказ М іністерства освіти і науки України та М іністерства охорони 

здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; Закон України від 28.12.2014 

року № 79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин»; Закон України від 28.12.2014 року № 76-УІІІ «Про внесення 

змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» 

Законів України, з метою сприяння збереженню здоров’я учнів, забезпечення школярів 

якісним та безпечним харчуванням сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1 .Затвердити Програму «Організація харчування дітей у закладах освіти 

М остівської сільської ради на 2021-2024 роки» (додається).

2.Ф інансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України.

З . Контроль за виконанням даного ріш ення покласти на постійну комісію  сільської ради 

айь /бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, 

а комунального господарства та постійну комісію  з питань освіти,

5д|*\а спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.
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