
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08.11.2017       Ужгород     № 361 

 

Про   зміну грошової норми харчування у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 «Про 

затвердження Порядку  надання послуг з харчування  дітей у дошкільних,  

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 

операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість», постанови Кабінету Міністрів України 22.11.04 року  № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»                   

зі змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів 26.06.2007 № 873, 

керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою забезпечення якісного харчування дітей у навчальних 

закладах міста,  виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Установити грошову норму харчування в загальноосвітніх навчальних 

закладах (одноразовий сніданок) з розрахунку 9 гривень 25 копійок  (дев`ять  

гривень двадцять п`ять  копійок) на одного учня за бюджетні кошти.   

2. Установити грошову норму харчування в загальноосвітніх навчальних 

закладах (обід) з розрахунку 14 гривень 80 копійок (чотирнадцять гривень 

вісімдесят копійок) на одного учня за бюджетні кошти.  

3. Установити грошову норму харчування в загальноосвітніх навчальних 

закладах (полуденок) з розрахунку 3 гривень 70 копійок  (три гривні сімдесят 

копійок) на одного учня за бюджетні кошти.  

4. Установити, що дані грошові норми для загальноосвітніх навчальних 

закладів вступають в дію з 1 січня 2018 року.  

5.Департаменту фінансів та бюджетної політики  (Гах Л.М.) передбачити 

відповідні кошти у бюджеті міста з 1 січня 2018р. 



6.  Визнати таким, що втратило чинність,  рішення виконкому  11.02.2015 

№ 53 «Про зміни та доповнення до рішення виконкому 16.01.2015 № 14 «Про 

зміну грошової норми харчування у навчальних закладах міста», п.1,2 рішення 

виконкому 16.01.2015 № 14 «Про зміну грошової норми харчування у 

навчальних закладах міста». 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


