Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 421 від 29.12.2016р.
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про встановлення вартості харчування на день однієї особи, яка утримується  в комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на 2017 рік» 
 
Відповідно до статей 28, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення організації харчування дітей та дорослих у комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, та приведення вартості харчування у відповідність до затверджених чинним законодавством нормативів виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         «Про встановлення вартості харчування на день однієї особи, яка утримується в комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на 2017 рік» (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

 
 
Міський голова     								Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко











Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 29.12.2016р.
№ 421

Про встановлення вартості харчування на день однієї особи, яка утримується в комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на 2017 рік 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року     № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики», з метою вдосконалення організації харчування дітей та дорослих у комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, та приведення вартості харчування у відповідність до затверджених чинним законодавством нормативів Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість харчування на день однієї особи, яка утримується в комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на 2017 рік згідно з додатком. 

2. Директорам комунальних установ, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, забезпечити організацію належного харчування дорослих та дітей у комунальних установах відповідно до встановленої вартості в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.  
 

Міський голова									Г. Труханов
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
Керуюча справами								О. Оніщенко


Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від
№


Вартість харчування на день однієї особи,
яка утримується в комунальних установах, підпорядкованих
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради,
на 2017 рік

Вартість харчування дітей та дорослих у комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (добова норма харчування в грошовій формі відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів сфери управління Міністерства соціальної політики України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня                   2002 року № 324), наведена у таблицях №№ 1 та 2.
Середні ціни на продукти харчування розраховані на підставі даних Моніторингу цін на споживчому ринку по Одеській області Державної служби статистики України та середніх цін торгових мереж міста Одеси за січень-жовтень 2016 року.
													                                                                                                     Таблиця № 1

№
з/п
Найменування 
Кількість 
прийомів їжі 
Вартість харчування                 на одну особу, 
грн
1
Комунальна установа «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» 

Чотириразове харчування

77,38
2
Комунальна установа  «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання»

Дворазове харчування (сніданок, вечеря)
35,60


										


Таблиця № 2


Вартість харчування 
підопічних комунальної установи 
«Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»
                                                                 

№
з/п
Категорія підопічних
Кількість прийомів їжі 
Вартість харчування                   на одну особу, 
грн
1
Діти
Триразове харчування (сніданок, обід, полуденок)
58,62
2
Дорослі
Одноразове харчування
(обід)

31,72





Секретар ради                                                        	                         О. Потапський               
										
  

