
 
УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 

 
від _____________№_______ 

м. Покровськ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької 

області від 19.08.2021 № 364 «Про реорганізацію харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти» 

 

 

Враховуючи раніш прийняте рішення Покровської міської ради Донецької області від 

21.07.2021 №8/12-11 «Про затвердження програми «Організація  харчування дітей у закладах 

освіти Покровської міської ради Донецької області у 2022-2027 роки»,  виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області від 21.01.2021 № 13  «Про організацію харчування 

дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», відповідно до Законів України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про 

освіту» (зі змінами),  від 16.01.2020 № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами),  

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження 

норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про 

затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»,   від 24.03.2016 

№234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», з 

метою створення сучасних санітарно-гігієнічних умов для здійснення безпечного освітнього 

процесу в закладах освіти міста, сприятливих умов для забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, керуючись статтями 32, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(зі змінами),  виконком міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Викласти п.1.1.  рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької 

області від 19.08.2021 № 364 «Про реорганізацію харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти» в наступній редакції: 

 

 

 



 «1.1. Провести реорганізацію харчування учнів шляхом закупівлі послуги з організації 

харчування до 01.01.2022  року у  закладах освіти:  

Срібненський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів ім. А.Г.Черненка з 

дошкільним підрозділом  Покровської міської ради  Донецької області; 

Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з дошкільним підрозділом  

Покровської міської  ради  Донецької області; 

Новотроїцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Покровської міської  ради 

Донецької області; 

Лисівський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Покровської міської  ради 

Донецької області; 

Гришинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з дошкільним підрозділом  

Покровської міської  ради  Донецької області». 

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради (Добровольський) здійснювати фінансування харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти  в межах призначень передбачених місцевим бюджетом на відповідний рік.  

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ освіти міської 

ради (Воротинцева), контроль на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Ідрісову М.О. 

 

 

 

 

Міський   голова        Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької 

області від 19.08.2021 № 364 «Про реорганізацію харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти» 

 

 

19.08.2021  виконавчим комітету Покровської міської ради Донецької області було 

прийняте рішення  № 364 «Про реорганізацію харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти». 

У зв’язку зі змінами термінів  проведенням процедури закупівлі послуг  з організації 

харчування у  закладах освіти виникла необхідність також  змінити строк реорганізації 

організації харчування учнів. 

 

  

 

 
Начальник відділу освіти     Л.Воротинцева 
 

 


