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киевасвятошинськл  rлйоннл  rлдn київської  оsллстІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  створення  комунальної  установи  «Дитяче  харчування» Кпево- 
Святошинської  районної  ради  Кйівської  області  

Відповідно  до  пункту  20 частини  1 статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», законів  України  «Про  освіту», «Про  загальну  середню  освіту», 
«Про  охорону  дитинства», «Про  забезпечення  організаційно -правових  умов  соціального  
захисту  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування», «Про  державну  
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям», «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян, 
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи», пункту  12 статті  2 Бюджетного  
кодексу  України, статті  169 Цивільного  кодексу  України, Порядку  управління  об'ектами  
спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинської  району  
Київської  області, затвердженого  рішенням  Киево-Святошинської  районної  ради  від  
31.03.2015 року  Ns485-42-VII (зі  змінами), з  метою  забезпечення  організації  харчування  учнів  
закладів  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району, враховуючи  висновки  і  
рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, 
діяльності  комунальних  підприемств, житлово- комунального  господарства, паливно  
енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій, з  районна  рада  

вирішила: 

1. Створити  комунальну  установу  «Дитяче  харчування» Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  з  метою  забезпечення  організації  харчування  учнів  закладів  
загальної  середньої  освіти  району. 

2. Затвердити  Статут  комунальної  установи  «Дитяче  харчування» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області, що  додаеться. 

3. Визначити  уповноваженим  органом  управління  комунальної  установи  «Дитяче  
харчування» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  - відділ  освіти  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. Уповноваженому  органу  
управління  здійснити  державну  реестрацію  Комунальної  установи, відповідно  до  
встановленого  законодавством  порядку. 

4. Киево-Святошинському  районному  комунальному  підприемству  «ШКІЛЬНІ  
ЇДАЛЬНІ» передати, а  комунальній  установі  «Дитяче  харчування» Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  прийняти  майно, в  безоплатне  користування, згідно  з  
переліком, що  додаеться. 

5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  ради  
з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово- 
комунального  господарства, паливно  енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  
технологій . 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

М. КИ1В  
24 липня  2018 року  
Ns 452-28-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням  Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  VII скликання  
від  24 липня  2418 року  Ns 452-28-VII 

Голова  Киево-Святоцп-піської  
райоиної  ради  Київської  області  

Гедульянов  В.Е. 

СТАТУТ  
Комунальної  установи  « Дитяче  харчування» Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  

Кипв-2U18 



1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Комунальна  установа  «Дитяче  харчування» Киево-Святошинської  районної  ради  

Київської  області  (далі  — УСТАНОВА), заснована  на  спільній  власності  територіальних  
громад  сіл, селища, міст  Киево-Святошинського  району  відповідно  до  рішення  28 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  від  24 липня  2018 року  Ns 452-28-VII. 

Повне  найменування  української  мовою: 
Комунальна  установа  «Дитяче  харчування» Киево-Святошинської  районної  ради  

Київської  області. 
Скорочена  назва: КУ  «Дитяче  харчування». 
1.2. Засновником  УСТАНОВИ  е  Киево-Святошинська  районна  рада  Київської  області  

(далі  — ЗАСНОВНИК), а  уповноваженим  органом  управління  — Відділ  освіти  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

ЗАСНОВНИК  або  уповноважений  орган  управління  здійснюе  фінансування  
комунальної  установи, його  матеріально -технічне  забезпечення, надае  необхідні  будівлі  з  
обладнанням  і  матеріалами . Організовуе  будівництво  і  ремонт  приміщень, їх  господарське  
обслуговування. 

1.3. УСТАНОВА  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, законами  
України, актами  Президента  України, постановами  Кабінету  Міністрів  України, рішеннями  
ЗАСНОВНИКА, а  також  актами  уповноваженого  органу  управління  та  іншими  нормативно - 
правовими  актами  і  цим  Статутом. 

1.4. Юридична  адреса  УСТАНОВИ: Індекс  08151, Київська  область, Киево- 
Святошинський  район, м. Боярка, вулиця  Івана  Мазепи, Ѕ. 

1.5. УСТАНОВА  е  юридичною  особою, мае  печатку  і  штамп, бланки  встановленого  
зразка, може  мати  самостійний  баланс, реестраційні  рахунки  в  органах  Державного  
казначейства. 

1.6. УСТАНОВА  не  мае  на  меті  отримання  прибутку. 
Забороняеться  розподіляти  отримані  доходи  (прибутки) або  їх  частини  серед  

засновників  (учасників ), членів  такої  організації, працівників  (крім  оплати  їхньої  праці, 
нарахування  единого  соціального  внеску), членів  органів  управління  та  інших  пов 'язаних  з  
ними  осіб. 

Доходи  (прибутки) УСТАНОВИ  використовуються  виключно  для  фінансування  
видатків  на  утримання  УСТАНОВИ, реалізація  мети  (цілей, завдань) та  напрямків  діяльності, 
визначених  його  установчими  документами . 

2. МЕТА  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ  
2.1. УСТАНОВА  створена  з  метою: забезпечення  раціонального  та  діетичного  

харчування  школярів  учнів  1- 4 класів  та  учнів  5- 11 класів  з  числа  дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  
освітніми  потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інклюзивних  класах, дітей  із  сімей, які  
отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  батьків -учасників  антитерористичної  
операції, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  
району  Київської  області. 

2.2. Основними  напрямкамн  діяльності  УСТАНОВИ  c: 
- приготування  та  постачання  їжі  для  харчування  школярів; 
- закупівля, заготівля  і  зберігання  продуктів  харчування  та  продукції  сільського  

господарства, переробка, консервування  продукції  сільського  господарства, м'яса  і  
м'ясопродуктів, риби  тощо, призначених  для  приготування  та  постачання  їжі  для  харчування  
школярів; 

- укладання  договорів  (контрактів) на  постачання  продуктів  харчування, продукції  
сільського  господарства, готової  їжі  з  метою  забезпечення  безперебійного  харчування  
школярів. 
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2.3. УСТАНОВА  мае  право  здійснювати  інші  види  діяльності, не  заборонені  чинним  
законодавством  України. 
2.4. Види  діяльності, які  підлягають  ліцензуванню, можуть  здійснюватися  УСТАНОВОЮ  
виключно  після  отримання  відповідних  ліцензій  і  дозволів  у  порядку, передбаченому  чинним  
законодавством  України. 

з. ЮРИДИЧНИЙ  СТАТцС  цСТАНОВИ  
3.1. УСТАНОВА  е  юридичною  особою. 
3.2. УСТАНОВА  користуеться  закріпленим  комунальним  майном  на  праві  

оперативного  управління. 
3.3. УСТАНОВА  здійснюе  господарську  діяльність . 
3.4. Збитки, завдані  УСТАНОВІ  внаслідок  виконання  рішень  органів  державної  влади  

чи  органів  місцевого  самоврядування, які  було  визнано  судом  неконституційними , 
підлягають  відшкодуванню  зазначеним  органом  добровільно  або  за  рішенням  суду. 

3.5. Для  здійснення  господарської  діяльності  УСТАНОВА  залучае  і  використовуе  
матеріально -технічні, фінансові, трудові  та  інші  види  ресурсів, використання  яких  не  
заборонене  законом. 

4.6. ЗАСНОВНИК  та  уповноважений  орган  управління  не  відповідають  за  
зобов 'язаннями  УСТАНОВИ, а  УСТАНОВА  не  несе  відповідальності  за  зобов 'язання  
ЗАСНОВНИКА  та  уповноваженого  органу  управління. 

4.7. УСТАНОВА  мае  право  укладати  договориlугоди, набувати  майнові  та  пов'язані  з  
ними  немайнові  права, нести  обов 'язки, бути  позивачем  і  відповідачем  у  судах  України, 
міжнародних  та  третейських  судах. 

4. ОСОБЛИВОСТІ  ДІЯЛЬНОСТІ  УСТАНОВИ  
4.1. УСТАНОВА  зобов 'язана  виконувати  статутні  завдання  в  межах  законодавства  та  

враховуючи  рішення  ЗАСНОВНИКА  та  уповноваженого  органу  управління. 
4.2. УСТАНОВА  не  мае  права  безоплатно  передавати  належне  їй  (йому) майно  іншим  

юридичним  чи  фізичним  особам. Відчужувати, віддавати  в  заставу, позичку, найм  майнові  
об'екти, що  належать  до  основних  фондів, здавати  в  оренду  цілісні  майнові  комплекси  
структурних  одиниць  і  підрозділів, передавати  з  балансу  на  баланс, списувати  майно  
УСТАНОВА  мае  право  лише  в  порядку, визначеному  відповідними  рішеннями  
ЗАСНОВНИКА. 

4.3. УСТАНОВА  у  своїй  діяльності  може  співпрацювати  з  іншими  установами  
(закладами) у  спосіб  і  в  межах, визначених  чинним  законодавством  України. 

4.4. УСТАНОВА  не  мае  у  своему  складі  інших  юридичних  осіб. 
4.5. Відносини  УСТАНОВИ  з  іншими  юридичними  особами  будуються  на  договірних  

засадах. 
4.6. УСТАНОВА  мае  право  вступати  до  об'еднань  установ  (закладів) в  Україні  за  

погодженням  з  ЗАСНОВНИКОМ . 
4.7. УСТАНОВА, відповідно  до  чинного  законодавства  України, може  мати  в  Україні  

філії, представництва  й  інші  підрозділи  з  додержанням  вимог, встановлених  нормативно - 
правовими  актами  України  й  відповідних  держав. 

4.8. УСТАНОВА  веде  первинний  бухгалтерський  облік  результатів  своеї  роботи, 
складае  статистичну  інформацію, а  також  надае  відповідно  до  вимог  закону  фінансову  
звітність  і  статистичну  інформацію  щодо  своеї  діяльності, інші  дані, визначені  законом. 

4.9. УСТАНОВА  забезпечуе  своечасну  сплату  податків  та  інших  відрахувань  згідно  з  
законодавством  України. 

4.10 УСТАНОВА  провадить  зовнішньоекономічну  діяльність  у  відповідності  до  
законодавства  України. 
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4.11. УСТАНОВА  рееструеться  як  неприбуткова  організація  у  порядку, визначеному  
законодавством  України. 

4.12. Окремими  видами  діяльності, що  підлягають  ліцензуванню  й  акредитації, 
УСТАНОВА  може  займатися  тільки  на  підставі  спеціального  дозволу  (ліцензії), отриманого  
у  встановленому  законом  порядку. 

5. ПОРЯДОК  цПРАВЛІННЯ  цСТАНОВОЮ  
5.1. Управління  УСТАНОВОЮ  здійснюеться  відповідно  до  цього  Статуту  та  діючого  

законодавства. 
5.2. ЗАСНОВНИК: 
5.2.1. Приймае  рішення  про  реорганізацію  та  ліквідацію  УСТАНОВИ. 
5.2.2. Заслуховуе  звіт  про  діяльність  УСТАНОВИ. 
5.2.3. Погоджуе  створення  відокремлених  структурних  підрозділів  (філій) 

УСТАНОВИ  та  спільних  установ. 
5.3. Відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  адміністрації : 
5.3.1. Призначае  на  посаду  та  звільняе  з  посади  керівника  УСТАНОВИ, за  

погодженням  з  головою  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  та  головою  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  Київської  області. 

5.3.2. Укладае  з  призначеним  керівником  контракт, відповідно  до  вимог  чинного  
законодавства  України. 

5.3.3. Затверджуе  та  змінюе  штатний  розпис  УСТАНОВИ, графік  роботи. 
5.3.4. Залучае  необхідних  фахівців  для  забезпечення  діяльності  УСТАНОВИ  

передбаченої  Статутом. 
5.3.5. Забезпечуе  створення  матеріально -технічних  умов, необхідних  для  

функціонування  УСТАНОВИ. 
5.3.6. Здійснюе  інші  заходи, передбачені  чинним  законодавством  України. 
5.4. Керівник  УСТАНОВИ: 
5.4.1. Плануе  та  організовуе  роботу  УСТАНОВИ, видае  відповідно  до  компетенції  

накази, контролюе  їх  виконання, затверджуе  посадові  інструкції  фахівців. 
5.4.2. Подае  на  затвердження  ЗАСНОВНИКУ  проекти  змін  до  Статуту. 
5.4.3. Визначае  граничну  чисельність  працівників  УСТАНОВИ. 
5.4.4. Призначае  на  посади  фахівців  УСТАНОВИ  та  звільняе  їх  з  посад  відповідно  до  

законодавства. 
5.4.5. Створюе  належні  умови  для  продуктивної  праці  фахівців  УСТАНОВИ, 

підвищення  їх  фахового  і  кваліфікаційного  рівня. 
5.4.6. Встановлюе  працівникам  розміри  премій, винагород, надбавок  і  доплат  на  

передбачених  колективним  договором  та  законодавством  умовах. 
5.4.7. Укладае  колективний  договір  за  погодженням  з  уповноваженим  органом. 
5.4.8. Розпоряджаеться  за  погодженням  із  ЗАСНОВНИКОМ  в  установленому  порядку  

майном  УСТАНОВИ  та  його  коштами, затверджуе  кошторис, укладае  цивільно-правові  
угоди, забезпечуе  ефективність  використання  фінансових  та  матеріальних  ресурсів  
УСТАНОВИ. 

5.4.9. Забезпечуе  охорону  праці, дотримання  законності  у  діяльності  УСТАНОВИ. 
5.4.10. Представляе  УСТАНОВУ  у  відносинах  з  державними  органами, органами  

місцевого  самоврядування, підприемствами, установами  та  організаціями . 
5.4.11. Подае  ЗАСНОВНИКУ  річний  звіт  про  діяльність  УСТАНОВИ. 
5.4.12. Вирішуе  інші  питання  діяльності  УСТАНОВИ  у  відповідності  із  

законодавством. 

б. ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ  І  ЙОГО  ПОВНОВАЖЕННЯ  
6. 1. Працівники  УСТАНОВИ  мають  право  брати  участь  в  управлінні  УСТАНОВОЮ  

через  загальні  збори  (конференції), ради  трудових  колективів, професійні  спілки, які  діють  у  
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трудовому  колективі, інші  органи, уповноважені  трудовим  колективом  на  представництво , 
вносити  пропозиції  щодо  поліпшеппя  роботи  УСТАНОВИ, а  також  з  питань  соціально - 
культурного  й  побутового  обслуговування. 

6.2. Трудовий  колектив  УСТАНОВИ  складаеться  з  усіх  громадян, які  своею  працею  
беруть  участь  у  його  діяльності  на  основі  трудового  договору  (контракту, угоди) або  інших  
форм, що  регулюють  трудові  відносини  працівника  з  УСТАНОВОЮ. 

6.3. Виробничі, трудові  та  соціальні  відносини  трудового  колективу  з  адміністраціею  
УСТАНОВИ  регулюються  колективним  договором. 

6.4. Сторони  колективного  договору  звітують  на  загальних  зборах  колективу  не  менш  
ніж  один  раз  на  рік. 

6.5. Питання  щодо  поліпшення  умов  праці, життя  і  здоров 'я, гарантії  обов'язкового  
медичного  страхування  працівників  УСТАНОВИ  та  їх  сімей, а  також  інші  питання  
соціального  розвитку  вирішуються  трудовим  колективом  відповідно  до  законодавства, цього  
Статуту  та  колективного  договору. 

6.6. Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  УСТАНОВИ  е  кошти  райоппого  
бюджету  та  інших  джерел  не  заборонених  законодавством  України. 

6.7. Форми  і  системи  оплати  праці, норми  праці, розцінки, тарифні  ставки, схеми  
посадових  окладів, умови  запровадження  й  розміри  надбавок, доплат, премій, винагород  та  
інших  заохочувальних, компенсаційних  і  гарантійних  виплат  встановлюються  в  
колективному  договорі  з  дотриманням  норм  і  гарантій, передбачених  законодавством  
України. 

6.& Мінімальна  заробітна  плата  працівників  не  може  бути  нижчою  від  встановленого  
законодавством  мінімального  розміру  заробітної  плати. 

6.9. Оплата  праці  працівників  УСТАНОВИ  здійснюеться  в  першочерговому  порядку. 
Усі  інші  платежі  здійснюються  УСТАНОВОЮ  після  виконання  зобов'язань  щодо  оплати  
праці. 

6. 10. Працівпики  УСТАНОВИ  провадять  свою  діяльність  відповідно  до  Статуту, 
колективного  договору  та  посадових  інструкцій  згідно  з  законодавством . 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  
7.1. Матеріально -технічна  база  УСТАНОВИ  включае  будівлі, споруди, приміщення, 

землю, комунікації, обладнання, транспортні  засоби, інші  матеріальні  цінності, вартість  яких  
відображена  у  балансі. 

7.2. Майно, закріплене  за  УСТАНОВОЮ, належить  йому  на  праві  оперативного  
управління  та  не  може  бути  вилученим, якщо  інше  не  передбачено  законодавством . 

7.3. Фінансово-господарська  діяльність  УСТАНОВИ  провадиться  відповідно  до  
бюджетного  законодавства, законодавства  про  освіту  та  інших  нормативно-правових  актів. 

7.4. Джерелами  фіпапсуваппя  УСТАНОВИ  е  кошти  райоппого  бюджету, благодійні  
внески  юридичних  та  фізичних  осіб, інші  джерела, не  заборонені  законодавством . 

7.5. УСТАНОВА  самостійно  веде  бухгалтерський  облік, складае  індивідуальні  
кошториси, плани  асигнувань  тощо. 

7.6. Керівництво  УСТАНОВИ  несе  відповідальність  перед  ЗАСНОВНИКОМ, 
уповноваженим  органом  управління  та  перед  іншими  органами  за  достовірність  та  
своечасність  подання  фінансової, статистичної  та  іншої  звітності. 

8. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  УСТАНОВИ  
8.1. діяльність  УСТАНОВИ  припиняеться  в  результаті  його  реорганізації  (злиття, 

приеднання, поділу, перетворення) або  ліквідації. Рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію  
УСТАНОВИ  приймаеться  ЗАСНОВНИКОМ . Припинення  діяльності  УСТАНОВИ  
здійснюеться  комісіею  з  припинення  (комісіею  з  реорганізації, ліквідаційною  комісіею), 
утвореною  в  установленому  законодавством  порядку. 
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8.2. Під  час  реорганізації  УСТАНОВИ  його  права  та  обов'язки  переходять  до  
правонаступника, що  визначаеться  ЗАСНОВНИКОМ . 

8.3. УСТАНОВА  вважаеться  реорганізованою  (ліквідованою) з  дня  внесення  до  
Единого  державного  реестру  юридичних  осіб, фізичних  осіб  - підприемців  та  громадських  
формувань  відповідного  запису  в  установленому  порядку. 

9. ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ  
Зміни  та  доповнення  до  цього  Статуту  у  разі  потреби  затверджуються  

ЗАСНОВНИКОМ  та  рееструються  в  установленому  законом  порядку. 

10. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ  
10.1. У  всьому, що  не  врегульовано  цим  Статутом, слід  керуватися  чинним  

законодавством  України. 
10.2. Цей  Статут  запроваджуеться  в  дію  з  моменту  його  державної  реестрації  

відповідно  до  чинного  законодавства  України. 

г  


