
 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ      ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ          

 

30.12.2020  № 10 

  с.Боратин                        

Про організацію харчування  і затвердження  

норми видатків на харчування учнів закладів  

загальної середньої освіти Боратинської сільської 

ради  протягом 2021 року 

 

        Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,у 

відповідності до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 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), відповідно до 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, та з метою забезпечення 

якісного харчування і дотримання гарантованих пільг учнів закладів загальної середньої 

освіти Боратинської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Зобов'язати  керівників закладів загальної середньої освіти: 

      -  забезпечити організацію харчування учнів  закладів загальної середньої освіти у 

межах відповідних бюджетних призначень на 2021 рік, з дотриманням законодавства в 

сфері публічних закупівель та у відповідності до нормативно-правових документів, що 

регламентують організацію харчування у  закладах освіти;  

       -  провести процедури закупівлі продуктів харчування відповідно до потреб на 2021 рік. 

2. Доручити керівникам закладів загальної середньої освіти с. Гірка Полонка, с. Лаврів, с. 

Радомишль, с. Ратнів,  с. Коршів: 

      -  здійснити реорганізацію системи харчування в закладі; 

      - на період реорганізації системи харчування укласти договори з надавачами послуг з 

організації гарячого харчування у відповідності до законодавства про публічні закупівлі та 

виходячи із вибору найвигіднішої цінової пропозиції строком до 28.02.2021 року, з 

можливістю пролонгації, але не пізніше до 31.05.2021 року; 

      - внести зміни в штатні розписи закладів в частині введення в штат працівників 

харчоблоків в кількості, що встановлена  Типовими штатними нормативами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 16.12. 2010 року № 1205 з 

дати переходу до самостійної організації харчування закладом; 

      - подати розрахунки додаткової потреби коштів на забезпечення введення додаткових 

штатних одиниць. 

3.Встановити вартість харчування в закладах загальної середньої освіти  з 01 січня 2021 

року по 31 грудня 2021 року:  

- на одного учня -  16 гривень в день; 



- на одного вихованця групи продовженого дня - 16 гривень. 

4.Установити категорії учнів закладів освіти, які звільняються від плати за харчування, 

згідно з переліком (додаток 1 ) та визначити початок звільнення від плати за харчування з 

дня подання до закладу освіти батьками або особою, яка їх замінює заяви та відповідних 

документів, що підтверджують отримання відповідного статусу.  

5.Дозволити за рішенням педагогічної ради комунальним закладам загальної середньої 

освіти, в яких створені групи продовженого дня, звільнити від плати за харчування учнів  

груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): до 10 % - у повному 

обсязі; до 15 % - на половину вартості.  

6. Централізованій бухгалтерії з обслуговування закладів освіти (Вегері Г.Ф.) витрати на 

безкоштовне харчування учнів, що віднесені до категорій зазначених в п. 3  даного рішення 

проводити в межах асигнувань, передбачених у кошторисах закладів освіти на 2021 рік.  

7. Надати згоду на укладання керівниками закладів освіти с. Гірка Полонка, с. Лаврів, с. 

Радомишль, с. Ратнів,  с. Коршів договорів оренди харчоблоків на період здійснення 

реорганізації системи харчування, у відповідності до рішення Боратинської сільської ради 

від 29.10.2010 року № 31/27 «Про методику розрахунку і використання орендної плати за 

використанням майном комунальної власності». 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                             Сергій  ЯРУЧИК   

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік пільгових категорій учнів закладів загальної середньої освіти, харчування 

яких здійснюється за кошти місцевого бюджету: 

 

№ Перелік категорій Вартість харчування 

при організації 

харчування 

закладом 

при укладанні 

договору із 

підприємцем 

1 діти-сироти 16 грн 20 грн 

2 діти, позбавлені батьківського піклування 16 грн 20 грн 

3 діти з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних і інклюзивних 

класах 

16 грн 20 грн 

4 учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям" 

16 грн 20 грн 

5 діти з числа осіб, визначених у статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" 

16 грн 20 грн 

6 діти із сімей мобілізованих та учасників 

антитерористичної операції, 

16 грн 20 грн 

7 діти із сімей внутрішньо переміщених осіб 16 грн 20 грн 

8 діти, батьки яких призвані по мобілізації на 

виконання указів Президента України «Про 

часткову мобілізацію» для участі в 

антитерористичній операції,ООС, дітей 

військовослужбовців Збройних Сил України 

та інших військових формувань, 

співробітників правоохоронних органів, які 

задіяні для участі в антитерористичній 

операції,ООС забезпеченні правопорядку та 

охороні державного кордону на території 

Донецької та Луганської областей 

16 грн 20 грн 

9 діти з числа учнів 5-11 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" (на підставі 

довідок, виданих відповідними 

уповноваженими органами) 

16 грн 20 грн 

10 діти, які перебувають в складних життєвих 

обставинах за наявності актів обстеження 

житлово-побутових умов; 

16 грн 20 грн 

11 діти із сімей, які втратили годувальника (на 

підставі документів, виданих відповідними 

уповноваженими органами). 

16 грн 20 грн 

12 діти -інваліди 16 грн 20  грн 

13 діти, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи та визнані такими у відповідності 

16 грн 20 грн 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


до ст. 27 Закону України «Про статус і 

соціальний  захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», та які 

віднесені до однієї із категорій встановлених  

нормою ст. 30 згадуваного закону, що мають 

право на безплатне харчування 

 

 

 

 

 

 

 


