
 

 

                                                                                                                    Проєкт рішення 

 

від 13.01.2022 р.        №12 

 

Про встановлення граничних торговельних 

надбавок  (націнок) на продукцію 

громадського харчування 

у закладах загальної середньої  освіти 

Бурштинської територіальної громади 

 

Розглянувши подання керівників закладів загальної середньої освіти про  

встановлення  націнки  на готову продукцію, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» із змінами і доповненнями, 

розпорядження Івано-Франківської ОДА від 11.08.2009 №467 «Про встановлення граничних 

торговельних надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування», розпорядження 

Івано-Франківської ОДА від 09.11.2009 №692 «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації» та з метою створення сприятливих умов для стабільної та повноцінної 

діяльності їдалень закладів освіти, придбання необхідного посуду, кухонного інвентаря, 

електрообладнання для виконання нових норм харчування та нового меню виконком міської 

ради  

                                                                       вирішив: 
1. Встановити граничні торговельні надбавки (націнки) в розмірі 10% до цін закупівлі на 

готову продукцію, яку виготовляють шкільні їдальні, а саме: 

1.1.Холодні закуски; 

1.2.Перші страви; 

1.3.Страви з м’яса,риби; 

1.4.Страви з яєць та сиру; 

1.5. Гарніри; 

1.6.Напої; 

1.7.Вироби з борошна. 

2. Розмір націнки використовувати на придбання посуду, кухонного інвентаря та електро 

обладнання для їдалень. 

3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ освіти і науки  

(І.Томин). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

     Міський голова                                                          Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки____________ Наталія Тварок 

Погоджено: 

 

Загальний відділ                               _______________ Марія Яцик 

 

Заступник міського голови  _______________ Володимир Чуйко 

 

Юридичний відділ   _______________ 

 

Керуючий справами                       _______________ Надія Кицела 

 
 

 

  



 

Пояснювальна записка 

до  проекту рішення виконавчого комітету 

«Про встановлення граничних торговельних  надбавок (націнок) 

на продукцію  громадського харчування у закладах загальної середньої освіти                   

Бурштинської територіальної громади» 

 

1.Розробником проєкту рішення є відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

2. Метою прийняття рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про  

встановлення граничних торговельних надбавок  (націнок) на продукцію громадського 

харчування у закладах загальної середньої  освіти Бурштинської територіальної громади» є 

створення сприятливих умов для стабільної   діяльності шкільних їдалень, які займаються 

приготуванням продукції власного виробництва, придбання необхідного посуду, кухонного 

інвентаря, електрообладнання дляприготування нового меню тавиконання нових норм 

харчування. 

 Націнка дасть можливість придбати кухонні приналежності, забезпечить можливість 

поповнити їдальні електричними засобами для приготування страв з нового меню, 

відповідно до постанови КМУ від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку». 

3. Реалізація рішення не потребує додаткових витрат  місцевого бюджету. 

4. Доповідач- Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки. 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти і науки                                             Наталія Тварок 

 


