
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
тридцять друга  сесія VІ скликання 

 
від  17.04.2014 р. №1454 
 
Про ускладнення в організації харчування  
школярів м. Коростеня, потерпілих внаслідок  
аварії на Чорнобильській АЕС 
 
            Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови 
Дзиги О.О. про ситуацію, що склалася в організації харчування дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах міста, сесія міської ради висловлює своє 
занепокоєння ускладненнями в  забезпеченні організації харчування школярів 
м. Коростеня, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. 
             03 квітня 2014 року Міністерством  соціальної політики України були 
проведені торги на  закупівлю послуги по організації  харчування учнів в 
школах, розташованих на радіактивно забруднених територіях, учасником яких 
став місцевий товаровиробник КВТП «Коростеньхарч».  Дбаючи виключно про 
здоров’я дітей, враховуючи зростання цін, та з метою забезпечення  харчування 
хоча б на рівні 2013року, у тендерній пропозиції КВТП „Коростеньхарч” було 
заявлено середню вартість одного дітодня  в сумі  13.26 грн. До пропозиції було 
надано ряд установчих документів, довідки про наявність приміщень, 
автотранспорту, обладнання, інвентарю, посуду та кваліфікованих працівників. 
              На конкурсних торгах 03 квітня поточного  року саме по м. Коростеню 
(лот № 14 ) прозвучала пропозиція ТОВ «Візит» (м.Узин, Білоцерківського 
району, Київської області вулиця Заводська,20)  з середньою вартістю  одного 
дітодня в сумі 11.30 грн., яка пізніше була визначена тендерним комітетом 
найкращою. Сесія міської ради вважає, що таке  рішення тендерного комітету  
протирічить вимогам  додатку №3  до  Постанови Кабінету Міністрів України 
№258 від 21.05.1992р. „Про норми харчування та часткову компенсацію 
вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”. Виходячи з  цінової пропозиції переможця торгів та 
середньообласних цін на продукти харчування,   норми харчування дітей, 
визначені  додатком №3  Постанови, будуть задоволені лише на 23-25 %. ТОВ 
«Візит»  не може виконати взяті на себе зобов’язання у зв’язку з відсутністю 
необхідної матеріально-технічної бази, інвентарю та фахівців у м. Коростені. 
Тендерна пропозиція переможця  у випадку підписання договору з 
Міністерством  соціальної політики України погіршить якість харчування 
школярів. 



Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 21.05.1992 року 
№258 „Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ст.25, ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Висловити незгоду з рішенням  комітету з конкурсних  торгів 

Міністерства  соціальної політики України від 03 квітня 2014 року щодо 
визначення ТОВ «Візит» переможцем  торгів на закупівлю послуг з організації 
харчування дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, по лоту № 14 - м. 
Коростень. 
       2.Заборонити виконавчому комітету Коростенської міської ради здачу 
приміщень шкільних їдалень в оренду  ТОВ «Візит» . 
      3.Звернутися до Міністерства  соціальної політики України з проханням 
переглянути рішення  комітету з конкурсних торгів  від 03 квітня 2014 року по 
лоту № 14 щодо визначення  переможця торгів з наданням  переваги місцевому 
товаровиробнику. 
       4.Юридичному відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради  
підготувати клопотання до  Житомирської обласної ради та Міністерства 
соціальної  політики України  про внесення  змін до Порядку використання 
коштів державного бюджету  для виконання програм, пов’язаних із соціальним 
захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
зокрема: визначити однакову вартість одного дітодня по кожній віковій 
категорії потерпілих дітей та передати повноваження  щодо  визначення  
надавачів послуг  харчування дітей місцевим управлінням праці та соціального 
захисту населення. 
       5.Звернутися до народного депутата України Пехова В.А. з клопотанням 
про направлення відповідного депутатського запиту до Міністерства соціальної 
політики України та Кабінету Міністрів України. 

6.Контроль за виконанням  рішення  покласти  на заступника  міського  
голови  Ясинецького О.А. 

 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                                                               О.Дзига 
Начальник юридичного відділу                                                                                       Т. Камінська 
Начальник відділу регулювання торгівлі 
та побутового обслуговування                                                                                          В.Безпалько 


