
проект 

 

 
Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Друга сесія  

Восьмого скликання 

 

Рішення 

від 23 грудня  2020 року  

с. Нижня Сироватка 

 

Про харчування дітей 

у закладах загальної середньої освіти  

Нижньосироватської сільської ради  

у 2021 році  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 56 Закону 

України «Про освіту», статті 22, пункт 3 статті 21 Закону України «Про 

загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах», Закону України "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо 

переміщених осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2015 № 

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», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 

№ 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування», з метою забезпечення повноцінним харчуванням учнів, та дітей 

пільгових категорій, дітей, які навчаються в інклюзивних класах, дітей 

учасників антитерористичної операції та дітей, постраждалих або загиблих 

батьків під час проведення антитерористичної операції, Нижньосироватська 

сільська рада вирішила:  

 

1. Організувати гаряче харчування за рахунок коштів місцевого бюджету: 

- учням з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";  

- дітям - сиротам; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


- дітям, позбавленим батьківського піклування; 

- дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах. 

2. Організувати гаряче харчування в розмірі 17 грн. за рахунок коштів 

місцевого бюджету: 

- учням, батьки яких є військовозобов’язаними та мають статус учасника АТО 

та бойових дій; 

- дітям-інвалідам;  

- напівсиротам;  

- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- учням з багатодітних сімей (сімей, що мають 3 і більше дітей до 18 років). 

3. Вартість харчування учнів зазначених в п. 2 понад 17 грн. за один день, 

сплачується за рахунок коштів батьків.  

4. Встановити вартість одноразового гарячого харчування одного учня 1-4 

класів 50% за рахунок сільського бюджету і 50% за рахунок батьківської 

плати. 

5. Вартість харчування у групі продовженого дня відшкодовують батьки для 

всіх категорій учнів. 

6.  Рішення вступає в силу з 01 січня 2021 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Відділ освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                               В.Ю. Суспіцин 
 


