
Проект рішення 
 

від 07.12.2016 р.                                                                                               № 289 
 

Про організацію харчування дітей  

в загальноосвітніх навчальних закладах міста 
 

Керуючись Постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011 р. № 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 обкладення податком на додану вартість», від 19 червня 2002 року № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту», ст. 19 

Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Програмою підтримки сімей загиблих і 

постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21.11.2013 р. по 

21.02.2014 р., учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 

формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній 

операції в районах її проведення, затвердженої рішенням сесії Бурштинської міської ради від 

23.12.2016 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 є учасниками антитерористичної операції відповідно до  Програми  

підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період 

з 21.11.2013 р. по 21.02.2014 р., учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у 

складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь 

в Антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням сесії Бурштинської 

міської ради від 23.12.2016 р. № ___; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах. 

- учнів 1- 4 класів; 

- дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС; 

- дітей-інвалідів. 

2. З 1 січня 2017 року встановити вартість харчування: 

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

2.2. для дітей інших пільгових категорій, зазначених у п. 1 цього рішення, – 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. Рішення виконкому міської ради  № 02 від 29.01.2016 р. «Про організацію харчування дітей в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста» вважати таким, що втратило чинність. 

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

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 
 

Начальник відділу освіти і науки _______________ І. Томин 

Погоджено: 

Юридичний відділ   _______________ 

Заступник міського голови  _______________ Н. Кицела 


