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ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві

забезпечшия
безкоштовним
харчуванням
та продуктовими
наборами
малозабезпечених
одиноких
громадян
та
інших верств
населення Деснянського району
міста Києва
іі

,

>> р о л . и у -fi 2 G ]9 jx за №
Уповноважена особа органу
. ,
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Відповідно- до Закону 'України; «Про місцеві; дерщ ввх адміністрації»,
постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 рожу X» 1417 «Деякі
питання

діяльності

територіальних

центрів

соціально]'©

обс іуговування

(надання соціальних послуг)», рішення Київської міської ради від 18 Грудня
2018 року №459/6510 «Про| утвердження міської цільової програми «Турбота,
Назустріч киянам» на 2015|-l2021jpC)KH>>, з метою: забезпечення безкоштовний
харчуванням' та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян
та інших верств населення Деснянського району міста Києва :

1.

Затвердити Порядок організації харчування осіб у Територіальному

центрі соціального обслуговування ' Деснянськогб району міста Києва, що
додається,

2.

Затвердити Порядок забезпечення продуктовими наборами осіб у

Територіальному центрі соціального обслуговування Деснянсьі оі о району
міста Києва, що додається. 11

3. Визнати такими, що втратили чишасть* розпорядження Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації від Of липня 2012 року № 357
«Про затвердження Порядку надання безкоштовного гарячого харчування та
Порядку про надання безкоштовних продуктів: Харчування в Територіальному
центрі

соціального

обслуговування

Деснянського

району

міста. Києва,

зареєстрованого в Деснянському районному управлінні юстиції у місті Києві
10 липня 2012. року за Кй- 84/292. та розпорядження Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації від 01 листопада 2016 ром

Лі 629 «Про

затвердження Порядку надання безкоштовного гарячого харчування та Порядку
надання безкоштовних

продуктів харчування в Територіальному

центрі

^оїдіатьного обслуговування Деснянського району міста Києва у новій редакції»,
.зареєстрованого в Головному територіальному управлінні' юстиції у місті .Києві
!f
16 листопада 2016 року за № 234/1547,
іt
\\

4. Це розпорядження набирас чинності з моменту його оприлюднення,
ІІ
5. Контроль за виконан|і{ям цього рбзпфядження покадеїй на заступника
'іі і:
^
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
І, Алєксєєнко.

Голова

ГеннадіЙ ЗАБОЛОТНИЙ.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації':
від /& м * п н л
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організації харчування осіб у Територіальному центрі соціального
обслуговування Деснянського району міста Києва

1.

Цей

Порядок

визначає

механізм

забезпеченні

безкоштовним

харчуванням малозабезпечених одиноких громадян іа інших верств населення,
які .опинилися в

складних' . життєвих обставинах,

обсіуювуванні

Територіальному

в

центрі

що перебувають щ

соціального

обс іугов\вання

Деснянського району міста Києва (далі - Територіальний центр).
2. Організація:

забезпечення1

безкоштовним:

харчуванням,

безкоштовне харчування) здійснюється Територіальним центром за рахунок
коштів, передбачених міською цільовою програмою: «Турбота. Назустріч
киянам» на 2019-2021 роки», затвердженою рішенням,Київської міської ради
від 18 грудня 2018 року № 459/6510, в ме ках видатків-, передбачених на цю
в кошторисі Територіального центру на відповідний рік.
3. Закупівля безкоштовнеє харчування здійснюється Територіальним

центром згідно з законодавством у сфері публічних закупівель.
4. Безкоштовне харчування надається одиноким громадянам похилого
віку, особам з інвалідністю та. іншим громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах, що перебувають на обслуговуванні в Тсрмторіально\і\
і: І

центрі (надалі-особи), середньомісячний сукупний дохід яких за попередні
шість місяців,

що передують місяцю .звернення,; не перевищує трьох

про китових мінімумів для осіб, які втратили працездатність,
5. Особи,, які обслуговуються: в Територіальному центрі та мають
І
середньомісячний, сукупний дохід, що перевищує три прожиткові мінімуми Для
осіб, які втратили працездатність, мають право на отримання харчування на
платній основі.

іІ !t

6. Рішення щодо надання безкоштовного харчування особам приймає
Комісія

з

питань надання

б е з коштові! ого

харчування та продуктових наборів

Територіального, центру соціального обслуговування Деснянського району
міста; Києва (далі - Комісія),
Склад Комісії затверджується наказом Територіального центру,
У виняткових випадках 'Комісія може прийняти рішення: щодо надання
іІ
безкоштовного харчування особш із^^чениМ 'Вї'і^ікті.' 4 цього Порядку, якщо
у особи виникли складні життєві обставини; тривала хвороба та лікування, яке
потребує хірургічного втручання, пограбування»; пожежа* смерть близьких
родичів

тощ о

документів.
7.

при обов’язковій

наявноси

відповідних підтверджуючих

Іі
Пропорційно до затверджених, вйдатків Територіального центру на

забезпечення безкоштовним харчуванням осіб, зазначених у пункті 4 цього
Порядку на поточний рік, Комісія приймає протокольне рішення щодо
кількості місяців отримання (безкоштовного харчування однією особою, яка
перебуває на обслуговуванні ^Територіальному центрі, протягом року.

8, Для о гримання безкоштовного харчування особи, зазначені в пункті 4
цього Порядку, подають на розгляд Комісії нас г>їжі документи:
особиста письмова заява на ім’я голови Комісії (з дозволом на обробку
своїх персональних чаних);
довідка про доходи за шість місяців;, що передують місяцю звернення.
Документи,

на

підставі

яких

надається

безкоштовне

харчування,

подаються до відділення організації надання адресної нат\ р зльної та грошової
допомоги Територіального центру один раз на рік.

9, Рішення про відмов^ у наданні безкоштовного харчування приймається
Комісією у р р і:
відсутності фінансування в Територіальному центрі по міській цільовій
програмі «Т>рбота Назустріч киянам» на 2019-2021 роки», яка передбачає
кошти на безкоштовне харчування: на відповідний рік;
якщо особа не належить до категорій, зазначених в пункті 4 цього
Порядку;

!: І
якщо особою не надані всі документи, зазначені в п\ нжтї 8 цьої о Порядку.
10, На підставі поданих заяв та протокольного рішення Комісії формується

ижіон осіб для отримання) безкоштовного харч>вання, який затверджується
директором Територіального! центру,
1.1. Меню,

безкоштовного

гарячого:

обіду

формується

закладом

(підприємством) і ромадського харчування відповідно до норм і асортиментної
структури харчування, з урахуванням вікових особливостей категорій осіб, які
обслуговуються в Територіальному центрі та погоджується директором
Територіал ьного центру,
12,

Особи, зазначені в пункті.4 цього Порядку, які мають Ш групу рухової

активності, отримують талони на безкоштовне харчування у відділенні
натуральної
X VJJ п I ^ p j c w j m t U i U

ц е п І JJ J .

та

грошової

допомоги

Особи

вищезазначеної

категорії*

самостійно

відвідують

заклади

громадського харчування та за талонами отримують безкоштовне харчування
(щоденно, крім вихідних та святкових днів).
Адреса закладу громадського харчування зазначена в талоні на отримання
:■ *

€>ез> оштовного обіду.

іі
І\
м
13. Особи, зазначені в (пункті 4 цього Порядку, які мають IV або V групй
tІ
рухово! активності, отримують безкоштовне харчування (щоденно, крім
вихідних та святкових днів) ппяхом його доставки за місцем проживання
соціальними робітниками відділення: організації надання адресної натуральної
та грошової допомоги Територіального центру.
Безкоштовне харчування соціальними
fІ
спеціальному герметично закритому посуді,
і: ї

робітниками доставляється у

Ч

14. Облік і звйність за використання к о щ ії, які виділяються: на
забезпечення безкоштовного харчування, здійснюється відпові тно до чинного
законодавства.
15. Постачальник забезпечує якість і безпеку продуктів харчування та
продовольчої сировини; готової продукції відповідно до Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Начальник Управління праці' |
j

і а соціального захисту насеяф

Анастасія Ф1ЛОНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Деснянської районної
в. місті Києві державної адміністрації
в ід

/&лм пт

^69

...р^єсгрозано в Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві
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ПОРЯДОК

забешечеиня иродуктсйіими наборами осіб у Територіальному'центрі
соціального обслуговування Деснянського району міста Києва.

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення продуктовими наборами
малозабезпечених
перебувають на

одиноких, громадян
обслуговуванні

та

інших

верств

в Територіальному

населення,

центрі

які

соціального

обслуговування Деснянської^ р-шону \н см Києва (далі - Територіальний
центр),
І
2

Організація

забезней^ння

продуктовими

..наборами

здійснюється

Територіальним центром за рахунок коштів, передбачених міською цільовою
програмою «Г>рбота. Назустріч киянам» на 2019- 2021 роки», затвердженою
рішенням Київської міської 'тради
від 18 грудня 2018 року.№ 459/6510, в- межах
і: t
видатків, передбачених на цю мету в кошторисі Територіального цеш р\ m
відповідний рік.

іІ

2
3.

Закупівля продуктових наборів (продуктів харчування) здійснюється

Територіальним центром згідно з законодавством у сфері публічних закупівель.

4. Продуктові набори надаються: одиноким громадянам .похилого
особам з інвалідністк); та іншим громадянам, які опинилися в складних,
життєвих обставинах, що Иеребушють на обслуговуванні в Територіальному
центрі (далі - особи) до Великодня» до Дня пам’яті та примирення, Дня
Перемоги над нацизмом- у Другій світовій війні, до Дня, Н езш ш ноеті України,
Міжнародного дня громадян похилого віку. Міжнародною дня лю ісй
інвалідністк) та інших визначних та святкових дат за наявності фінансування.

5. Рішення щодо надання продуктових наборів особам приймає Комісія з
питань

надання

безкоштовного

Територіального центру court

харчування

іьшго

та

продуктових

наборів

обслуговування Деснянського району

міс і 'і Києва (далі - Комісія).
Склад Комісії затвердж|/^ться наказом директора Територіального центру.
І!
6. Комісія, В: межах зф)вердЩніХ видатків Територіального центру На.
поточний рік на придбання продуктових наборів до відповідної дати, приймає
протокольне рішення про категорію осіб, зазначених, у пункті, 4 цього. Порядку,
їх кількість та межу розміру їх доходів для отримання продуктових '.наборів*..
Вфтість

продуктового, набору

для

однієї

особи

затверджується

кошторисом Територіального .центру на поточний рік.
Склад продуктового набору формується з продуктів харчування та
затверджується: Комісією Територіального центру.

7.,

На підставі протокольного рішення Комісія формує список осіб н і:

отримання продуктових наборів, які затверджує директор Територіального
ЦЄ1-їіpv

8.

Облік

і звітність за

використання коштів

які

виділяються на

забезпечення продуктовими наборами, здійснюється відповідно до чинного
законодавства.

9,.

Постачальник заб'ф|іечує якість

і, безпеку1 продуктів харчування

відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів».

Начальник У правління праці,
та соціального захисту населення

Анастасія ФІЛОНЕНКО

