
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від «____» ___________ 2022 року       № ______ 

 

 

Про організацію харчування 

в закладах освіти Кропивницької  

міської територіальної громади 

на період воєнного стану 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», статтю 17 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», протоколу засідання 

оперативного штабу з координації дій Кропивницької міської ради в умовах 

воєнного стану від 08 березня 2022 року, з метою раціонального використання 

коштів Кропивницької міської територіальної громади, надання допомоги 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, членам територіальної 

оборони та особам військових формувань, підтримки та зміцнення оборонної 

здатності міста Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Дозволити в закладах освіти, які знаходяться в підпорядкуванні 

управління освіти Кропивницької міської ради, за потреби, на час воєнного 

стану організовувати харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих 

осіб, які прибули з інших областей, членів територіальної оборони та осіб 

військових формувань. 
 

2. На період воєнного стану в комунальному закладі «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад                 

І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр 

«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» та закладах 

освіти, в яких тимчасово розміщуються внутрішньо переміщені та/або 

евакуйовані особи, за кошти Кропивницької міської територіальної громади 

установити безкоштовний одноразовий режим харчування.  
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3. Визначити вартість одноразового безкоштовного харчування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб до 35 грн на одну особу в 

день. 
 

4. Утримання та забезпечення харчуванням внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб, тимчасово розміщених у закладах освіти, що 

фінансуються з бюджету Кропивницької міської територіальної громади, 

можливе за собівартістю продуктового набору та за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

5. Управлінню освіти Кропивницької міської ради організувати роботу 

харчоблоків та їдалень в закладах загальної середньої освіти для харчування 

внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають                                  

в місті Кропивницькому та потребують соціальної допомоги. Реалізацію 

готових страв та буфетної продукції здійснювати за собівартістю продуктового 

набору. 

 

6. Оплата енергоносіїв та комунальних послуг закладів, де організоване 

харчування для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, членів 

територіальної оборони та осіб військових формувань здійснюється за рахунок 

видатків, передбачених на утримання закладів в межах затверджених 

кошторисів. 

 

7. Управлінню освіти Кропивницької міської ради, за потреби, 

організувати передачу продуктів харчування від закладів освіти, що 

фінансуються з бюджету Кропивницької міської територіальної громади, до 

закладів освіти, які забезпечують організацію харчування внутрішньо 

переміщених та/або евакуйованих осіб, членів територіальної оборони та осіб 

військових формувань. 

 

8. Списання продуктів харчування, які були придбані за рахунок коштів 

Кропивницької міської територіальної громади та використані для організації 

харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, членів 

територіальної оборони, осіб військових формувань, з балансів закладів освіти 

проводити відповідно до Акта бракеражної комісії закладу та з подальшим 

поданням загальним сум на погодження Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради        Олег КОЛЮКА 

 

 
Ірина Сидоренко 35 83 49 


