
                                                                   

 

                                             ПРОЄКТ         

 

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

                                                               РІШЕННЯ  
 

15  грудня 2021 року                            с. Тупичів                                                               № 

 

Про встановлення вартості харчування учнів  
у закладах ЗСО Тупичівської сільської ради 

 

 Відповідно до частини 3 ст. 56 Закону України «Про освіту», розділу IV 

частини 7 ст. 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію 
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», з 
наступними змінами, Порядку організації  харчування у закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 березня 2021 року №305, постанови  Кабінету Міністрів України від  
2 лютого 2011 року №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування 
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних 
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану 
вартість», з метою організації раціонального харчування здобувачів освіти, керуючись 
п.п.6 п. а), п.п.8 п. б), ст.32   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Тупичівської сільської  ради   в и р і ш и в: 

 

1. Встановити в закладах загальної середньої освіти Тупичівської сільської ради 
ТГ з 01 січня 2022 року по кінець навчального  року  вартість харчування 
одного учня в розмірі 25 гривень. 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів організувати гаряче 
харчування  учнів  5-11 класів за кошти батьків (за бажанням)  із розрахунку 
25  гривень  у день на одного учня. 

3. Для учнів 1- 4 класів закладів загальної середньої освіти встановити 2-х разове 
харчування. Перше харчування здійснювати  за кошти сільського бюджету, 
друге (група продовженого дня) - 25 гривень у день на одного учня за кошти 
батьків. 

4. Розмір плати за харчування зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях 

яких троє і більше дітей. 

5. Звільнити від оплати за харчування  батьків або осіб, які їх замінюють, 
наступних категорій дітей: 
5.1. Дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; дітей –інвалідів; дітей з 
особливими освітніми потребами. 

5.2. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть (брали) участь у проведенні 
антитерористичної операції або загинули під час проведення 
антитерористичної операції. 

5.3. Дітей, батьки яких приймали участь в бойових діях в республіці 
Афганістан. 

5.4. Дітей із сімей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. 
5.5. Дітей, батьки яких є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 



5.6. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  
«Про державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям». 

Підставою для  звільнення є  довідка  про  призначення   допомоги  видана  
органами праці та соціального захисту населення. 

6. Фінансовому та бухгалтерському відділів виконавчого комітету сільської ради  
забезпечити фінансування видатків на організацію харчування дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах громади, враховуючи потребу на 
організацію безкоштовного  харчування дітей, у межах бюджетних призначень 
на 2021-2022 роки. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань освіти, молоді, фізичного виховання, культури, 
охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова О. Ю. Желдак) 

 

 

 

 

                       Сільський голова                                                        Лариса  ШОВКОВА 


