
 
Б е ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 15 березня 2016 року          №140 

 

Про організацію харчування учнів міських 

шкіл  у 2015-2016 навчальному році 

 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання статті 25 Закону України «Про освіту», частини 3 статті 21, 

частини 3 статті 22, статті 37 Закону України «Про загальну середню 

освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 

від 05.06.2014 № 1324-18 «Про внесення змін до деяких законів України про 

освіту щодо організації інклюзивного навчання», відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 року №16 «Про внесення змін до 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», з метою 

організації раціонального харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста, Бережанська міська рада  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Продовжити харчування учнів 1-4 класів та дітей  пільгових категорій в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста до 31 травня 2016 року на 

умовах та в розмірах, що діяли до 31 грудня 2015 року та здійснювати 

фінансування витрат на організацію харчування в межах асигнувань, 

виділених у міському бюджеті на освіту. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради укласти до 1 

квітня 2016 року договори «Про надання послуг харчування учнів» з 

суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють організацію 

харчування учнів у школі. 

3. Доручити виконавчому комітету Бережанської міської ради вивчити 

питання організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах 

міста з 01 вересня 2016 року. 

4. У зв’язку зміною умов харчування з 01.09.2016 року, Відділу освіти, молоді 

та спорту Бережанської міської ради розпочати процедуру можливого 



вивільнення працівників у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Захарківа О.М.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


