
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  31.08.2020        №  90 

 

     Про організацію харчування дітей  

в закладах загальної середньої освіти міста 

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 зі 

змінами «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 зі змінами «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», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.07.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», Законом України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» п.10.ст.7, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми»,  з метою організації раціонального харчування дітей в 

закладах загальної середньої освіти, виконком міської ради вирішив: 

      1. У закладах загальної середньої освіти міста звільнити від плати за харчування батьків 

або осіб, які їх замінюють, таких категорій дітей: 

-учнів 1-х класів; 

- 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  або були учасниками антитерористичної операції; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. 

- дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС; 

- дітей-інвалідів, 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

      2. У закладах загальної середньої освіти на групі продовженого дня звільнити від плати за 

харчування батьків або осіб, які їх замінюють, таких категорій дітей: 

- дітей, батьки яких є  або були учасниками антитерористичної операції; 

- дітей загиблих учасників антитерористичної операції. 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

      3.  З 1 вересня  вартість харчування становитиме: 

    - для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 15 грн. 00 коп. 

    - для дітей інших пільгових категорій, зазначених у п. 1 цього рішення, – 12 грн. 00 коп. 

 4. Рішення виконавчого комітету від 04.09.2019 р. № 183 «Про організацію харчування 

дітей в закладах загальної середньої освіти міста» вважати таким, що втратило чинність. 

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

 

Міський голова                                                                                                Роксолана Джура 

 


