
Проект рішення 

 

 

Від 11.01.2016 р.                                                                                               № __________ 

 

Про організацію харчування дітей  

в загальноосвітніх навчальних закладах міста 

  

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», Указом Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 «Про деякі заходи 

щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули під час виконання службових обов’язків», ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону дитинства», «Про 

загальну середню освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (зі змінами), Програмою 

підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів які брали або 

беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України, затвердженої 

рішенням сесії Бурштинської міської ради шостого скликання № 10/53-15 від 08.04.2015 р., з 

метою організації раціонального харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах, 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  У загальноосвітніх навчальних закладах міста звільнити від плати за харчування 

батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей із малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків відповідно до п.6 

Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 «Про деякі заходи щодо 

державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, 

які загинули під час виконання службових обов’язків»; 

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції відповідно до  Програми  

підтримки сімей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів які брали або 

беруть участь в Антитерористичній операції в східних областях України, затвердженої 

рішенням сесії Бурштинської міської ради шостого скликання № 10/53-15 від 08.04.2015 р.; 

- учнів 1- 4 класів; 

- дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС. 

2. З 1 лютого 2016 року встановити вартість харчування: 

2.1. для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – до 8 грн. 00 коп. 

2.2. для дітей інших пільгових категорій, зазначених у п. 1 цього рішення, – до 

6 грн. 00 коп. 

3. Харчування дітей в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводити за 

рахунок 100% батьківської плати, крім категорій дітей, батьки або особи, які їх замінюють, 

звільнені від плати за харчування відповідно до п. 1 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Н. Кицелу. 

 

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 
 


