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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
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Суми

Про організацію
безкоштовного забезпечення
молоком певних категорій
працівників

У зв'язку з введенням в дію Постанови КМУ від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію
державних коштів та недопущення втрат бюджету»,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до п. 19. вищезазначеної Постанови КМУ № 65 від 01.03.2014 р., де
забороняється здешевлення харчування для працівників за рахунок державних коштів, наказ
№ 198-1 від 07.03.14 «Про організацію безкоштовного забезпечення молоком певних
категорій працівників» вважати таким, що втратив чинність, оскільки безплатна видача
молока певним категоріям працівників СумДУ. які зазначені у п. 2 наказу № 198-1 від
07.03.14 р.. може бути розцінена як здешевлення харчування за рахунок бюджетних коштів.
2. Нижчепереліченим категоріям працівників, умови праці на робочих місцях яких за
результатами проведеної чергової атестації робочих місць та оцінки умов праці було визнано
шкідливими (у повітрі робочої зони виявлено перевищення гранично-допустимих
концентрацій шкідливих хімічних речовин), надавати безоплатно молоко у кількості 0.5 л за
зміну (незалежно від її тривалості) у дні їх фактичної зайнятості на роботах з
несприятливими умовами праці:
' -електрозварники ручного зварювання:
- електрогазозварники:
- слюсарі-ремонтникн. які працюють у якості помічників зварників.
3. Завідувачу складу Харченко Т.О. забезпечити наявність на складі необхідної
кількості талонів на молоко та організувати їх видачу.
4. Керівникам структурних підрозділів університету, де працюють визначені даним
наказом категорії працівників, призначити розпорядженням по підрозділу осіб,
відповідальних за отримання, облік та видачу талонів на молоко.
Відповідальна особа зобов'язана:
'
- щомісяця надавати до складу заявку на талони та до комплексу громадського
харчування заявку на придбання необхідної кількості молока:
- отримувати на складі необхідну кількість талонів на молоко та забезпечити їх видачу
працівникам підрозділу;
- вести відомість безкоштовної видачі молока та облік днів фактичної зайнятості
працівників підрозділу на роботах з використанням шкідливих хімічних реиовин;
- надавати до бухгалтерії відповідні звіти.

А

5. Списання своєчасно невикористаних чи зіпсованих талонів здійснювати
відповідною комісією із списання майна у встановленому порядку.
6. Директору комплексу громадського харчування Чеховсько.чу О.М. забезпечити
наявність по наданих заявках необхідної кількості молока для регулярної його видачі
працівникам по талонам.
7. Начальнику загального відділу Кучерук Д.В. наказ довести у електронному вигляді
до відповідних структурних підрозділів.
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