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Про внесення змін до розпорядження 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 23 серпня 

2012 року № 460 “Про організацію 

харчування дітей, які відвідують 

відділення соціально-медичної 

реабілітації дітей з органічним 

ураженням центральної нервової 

системи та розумово-відсталих дітей 

(денне перебування) Територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Печерського району м. Києва”  

 

 

 Відповідно до Інструкції  з  організації  харчування  дітей  у  дошкільних 

навчальних   закладах,  затвердженої   спільним   наказом   Міністерства    освіти  

і науки   України  та  Міністерства   охорони  здоров’я  України   від   17 квітня 

2006  року   № 298/227,  зареєстрованим    в    Міністерстві   юстиції    України   

05 травня 2006 року за  № 523/12397, у зв’язку із зміною ціни за одиницю  

продукції: 

  

 1. Внести зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 23 серпня 2012 року  № 460 “Про організацію 

харчування дітей, які відвідують відділення соціально-медичної реабілітації дітей 

з органічним ураженням центральної нервової системи та розумово-відсталих 

дітей (денне перебування) Територіального центру соціального обслуговування 

(надання  соціальних  послуг)  Печерського  району  м.  Києва”,    

зареєстрованого  Печерським     районним    управлінням     юстиції   у   м. Києві  

30 серпня 2012 року  за № 80/167,  виклавши пункт 2 у новій редакції:   

“2. Управлінню  освіти  та  інноваційного  розвитку  Печерської   районної  

в місті Києві державної адміністрації забезпечити у встановленому порядку 

надання харчування (сніданок, обід, підвечірок) для дітей-інвалідів, які 

відвідують відділення соціально-медичної реабілітації дітей з органічним 

ураженням центральної нервової системи та розумово-відсталих дітей (денне 

перебування)   Територіального    центру соціального обслуговування (надання 
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 соціальних послуг) Печерського   району  м. Києва,   відповідно  до  натуральних 

добових норм харчування вихованців  садових  груп   дитячого  навчального   

закладу   № 424  та виходячи із середньої вартості  продуктового  набору, 

розрахованої на одну дитину в день:   в  літньо-осінній період 26,34 грн. (без 

ПДВ) на одну особу; в зимово-весняний період 25,38 грн. (без ПДВ) на одну 

особу”. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 05 листопада 2014 року № 569 

“Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 23 серпня 2012 року № 460 “Про організацію 

харчування дітей, які відвідують відділення соціально-медичної реабілітації дітей 

з органічним ураженням центральної нервової системи та розумово-відсталих 

дітей (денне перебування) Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва”, зареєстроване 

Печерським районним управлінням юстиції у м. Києві 21 листопада 2014 року за 

№ 5/ 268. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

4.  Контроль за  виконанням  цього розпорядження покласти  на  заступника   

голови    Печерської    районної   в   місті   Києві    державної    адміністрації   

Невмержицького А.В. 

 

 

 

Голова           С.Мартинчук

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДАННЯ:   
   

заступник директора Територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Печерського району м. Києва 

 

 

                                           

                                          

Н.Хабенець 

   

ПОГОДЖЕНО:   
 

заступник голови  

 

                                          
А.Невмержицький 

   

керівник апарату                                            О.Донець 
   

начальник управління праці та  

соціального захисту населення 

                                          

                                          

О.Мозгова 

   

заступник начальника управління освіти 

та інноваційного розвитку-начальник 

відділу з питань навчальної та виховної 

роботи 

                                         Т.Копил 

   

начальник відділу організації  

діловодства  

                                            

                                          

Т.Пашкевич 

   

начальник юридичного відділу                                                                                  І.Щепетова 

   

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок розсилки: 

відділ організації діловодства        -1 

Прокуратура Печерського району -1 

КМДА                                               -1 

управління освіти   

та інноваційного розвитку             - 1 

відділ інформаційних технологій  -1 

Територіальний центр                     -3 

юридичний відділ                            -1 

управління праці та соціального 

захисту населення                           -1 



 

 

 


