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Чернівецька обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

4ІЖМШ

№

Про
встановлення
розміру
вартості
харчування учнів (вихованців) закладів
освіти, що фінансуються з обласного бюджету
Відповідно до ст. 21,22 Закону України «Про загальну середню освіту»,
постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих ^закладах», даними
моніторингу цін на соціально значущі товари в Чернівецькій області станом на
25.10.2017, з метою забезпечення повноцінного харчування учнів (вихованців)
інтернатних закладів та, враховуючи обсяг асигнувань обласного бюджету на 2018
рік,
НАКАЗУЮ:
1 Директорам закладів інтернатного типу обласного підпорядкування,
професійно-технічної освіти та Педагогічного коледжу ЧНУ м. Ю Федьковича:
1 1 Забезпечити організацію харчування учнів (вихованців) з
дотриманням натурального набору продуктів, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у
навчаньних закладах та оздоровчих закладах».
1 2 Встановити вартість харчування одного дня для вихованців, учнів,
студентів закладів освіти, враховуючи середньообласні ціни та залишки продуктів
харчування з розрахунку:
1.2.1. Заклади інтернатного типу (крім КЗ «Чернівецька спеціальна школаінтернат» №3 та дошкільного підрозділу КЗ «Оршівський дитячий будинок
санаторного типу»), професійно-технічної освіти та Педагогічного коледжу ЧНУ
ім. Ю. Федьковича - 85 грн. н-а одну дитину.
1.2.2. КЗ «Чернівецька спеціальна школа-інтернат» № 3 - 51 грн. на одну
дитину.
.1.2.3. КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного типу» - 72 грн. на одну
дитину (для дошкільного підрозділу).

1.3. Дотримуватися «Порядку організації харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах», затвердженого спільним наказом Міністерства охорони
здоров’я України» та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005
№ 242/329.
1.4. Запровадити зазначені в п.1.2. цього наказу норми з 01.01.2018.
2. Відповідальність за організацію харчування дітей, дотримання
середньообласних цін, виконання п.1.2. цього наказу покласти на керівників
закладів освіти області, що фінансуються з обласного бюджету.
3. Рекомендувати керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти
дотримуватися визначеної вартості харчування одного дня для учнів, студентів
встановленої п. 1.2.1. цього наказу з 01.01.2018.
3. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та
координації господарської діяльності навчальних закладів області».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління ресурсного забезпечення Департаменту
освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Н.В.Періус.
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