
В  

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Від 26.02.2016 № 133               5 сесія 7 скликання 
 м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень 

до рішення міської ради  

від 26.12.2012 р. № 1089 

 

Враховуючи доповідну департаменту освіти міської ради, керуючись         

пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про         

місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни та доповнення в додаток до рішення міської ради від 

26.12.2012 р. № 1089 «Про виконання Програми розвитку освіти міста Вінниці 

на період 2008-2012 років та затвердження Програми розвитку освіти м. 

Вінниці на 2013-2020 роки», а саме: 

1.1.  Викласти у новій редакції підпункти пункту 1.3. Харчування дітей у 

навчальних закладах Розділу IV. Здоров’я дитини та безпека її життя: 

№п/

п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.3.1. Забезпечити раціональне, збалансоване 

харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах з дотриманням 

натуральних норм харчування та 

врахуванням віку та типу груп, виходячи 

із реальних фінансових можливостей 

міського         бюджету  

2013-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ДНЗ 

1.3.2. Звільнити від плати за харчування дітей 

в дошкільних навчальних закладах 

батьків, або осіб які їх замінюють у 

сім’ях, в яких один із батьків загинув в 

ході АТО під час захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України 

2015-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ДНЗ 

1.3.3. Забезпечити постачання в дошкільні 

навчальні заклади міста якісних 
2013-2020 

Керівники 

ДНЗ 



 

продуктів харчування, що відповідають 

державним стандартам  

1.3.4. Забезпечувати безкоштовним 

харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів 

із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

2016-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники ЗНЗ 

1.3.5. Забезпечувати безоплатним 

харчуванням учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста, батьки яких 

загинули в ході АТО під час захисту 

незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України 

2015-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники ЗНЗ 

1.3.6. Забезпечувати за рахунок коштів 

міського бюджету безоплатним 

одноразовим харчуванням учнів 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста та учнів 5-11 класів із 

сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», виходячи із 

реальних фінансових можливостей 

міського бюджету 

2016-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники ЗНЗ 

1.3.7. Здійснювати   контроль за якістю 

харчування дітей різних вікових 

категорій відповідно до потреб розвитку 
2013-2020 

Департамент 

освіти, 

керівники 

закладів 

1.3.8. Систематично здійснювати перевірки 

стану організації раціонального 

харчування в закладах освіти 
2013-2020 

Департамент 

освіти 

1.3.9. Забезпечувати безоплатним 

харчуванням учнів професійно-

технічних навчальних закладів міста, 

батьки яких загинули в ході АТО під час 

захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України 

2016-2020 

Департамент 

освіти,  

керівники 

ПТНЗ 

 

1.2.  Викласти в новій редакції пункт 2.9. Розділу IV. Здоров’я дитини та 

безпека її життя: 



 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.9. Забезпечити проведення планових 

медичних профілактичних оглядів 

працівників закладів освіти 

2013-2020 
Керівники  

закладів 

 

1.3. Доповнити Розділ VI. Матеріально-технічне та фінансове 

забезпечення пунктами 4.8. та 4.10 наступного змісту: 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

4.8. Забезпечувати безплатно шкiльною i 

спортивною формами дiтей-сиріт i дiтей, 

позбавлених батькiвського пiклування, 

що перебувають пiд опiкою 

(пiклуванням), на перiод навчання у          

загальноосвiтнiй школi  

2013-2020 Департаменти  

освіти,  

керівники   

ЗНЗ 

4.9. Забезпечувати безплатно шкiльною i 

спортивною формами учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міста, батьки яких загинули в ході АТО 

під час захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України, на період навчання у 

загальноосвiтнiй школі 

2015-2020 Департаменти  

освіти,  

керівники   

ЗНЗ 

4.10. Забезпечити належне утримання та 

фінансування професійно-технічних 

навчальних закладів, що розташовані на 

території м. Вінниця 

2016-2020 

Департаменти  

освіти,  

керівники   

ПТНЗ 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну          

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту                       

(О. Алекса). 

 

 

 

Міський голова                                                                       С. Моргунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент освіти Вінницької міської ради 

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


