
 
                 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ      ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ          

 

30.09.2021  № 636                                                                             

   с. Боратин               

                              

Про перегляд норм  видатків на  

харчування учнів та вихованців 

закладів  освіти Боратинської 

сільської ради на 2021 рік 

  

        Керуючись підпунктом 6 п. «а», підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,у відповідності до законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», від 02.02.2011 року № 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» (зі змінами), спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти, Санітарного регламенту для закладів дошкільної 

освіти та з метою забезпечення якісного харчування і дотримання гарантованих пільг дітей 

закладів освіти Боратинської сільської ради, та у зв’язку із збільшенням середньоринкових 

цін на продукти харчування, виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити вартість харчування в закладах освіти  з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 

2021 року:  

- на одного учня -  18 гривень в день; 

- на одного вихованця – 36 гривень в день; 

- на одного вихованця групи продовженого дня - 18 гривень. 



2. Доповнити до  категорій учнів та вихованців закладів освіти, які звільняються від плати 

за харчування, згідно з переліком (додатки 1 і 2), затвердженим рішенням виконавчого 

комітету від 30 грудня 2020 року № 10  категорію «діти-інваліди». 

3. Керівникам закладів освіти використання коштів на забезпечення пільгового харчування 

в закладах освіти здійснювати протягом жовтня-грудня 2021 року  у відповідності до 

затверджених нових норм. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                           Сергій  ЯРУЧИК   

 

 Хомич 0953128303 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	30.09.2021  № 636

