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Від 11.08.2021                                                        № 156 

 

      

Про організацію харчування дітей  

в закладах загальної середньої освіти  

Бурштинської територіальної громади 

 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 «Про 

затвердження норм та порядку організації харчування  у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», 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 бойових дій; 

- дітей загиблих учасників бойових дій; 

     - 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 дітей, 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 бойових дій; 

- 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 – 25  грн. 00 коп. 

    - для дітей інших пільгових категорій, зазначених у п. 1 цього рішення, – 20 грн. 00 коп. 

 4. Рішення виконавчого комітету від 30.12.2020 р. № 148 «Про організацію харчування 

дітей в закладах загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади» вважати 

таким, що втратило чинність. 

 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів В.Чуйка.  

 

Міський голова                                                                              Василь Андрієшин                                                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки ______________ Іванна Томин 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови       _______________  Володимир Чуйко 

 

Загальний відділ                         _______________ Марія Яцик 

 

Юридичний відділ                     _______________ Андрій Пергельський 

 

Фінансовий відділ                    ________________ Оксана Тіцька 

 

Керуючий справами виконкому_______________ Надія Кицела 

 

 


