
 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА     РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ      ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ          

 

30.12. 2020 № 11 

с.Боратин       

                            

Про організацію харчування  і затвердження 

норми видатків на харчування  вихованців 

закладів дошкільної  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 дошкільну освіту», постанов Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 року No 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), 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 закладів дошкільної освіти, та з метою 

забезпечення якісного харчування і дотримання гарантованих пільг дітей закладів освіти 

Боратинської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Зобов'язати  керівників закладів дошкільної освіти: 

      -  забезпечити організацію харчування вихованців закладів дошкільної 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.Встановити вартість харчування в закладах дошкільної освіти  з 01 січня 2021 року по 31 

грудня 2021 року:  

     на одного вихованця – 36 гривень в день. 

3.Установити категорії  вихованців 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.  



4.Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх замінюють, за харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти на рівні 50 % від повної вартості на день.  

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

безкоштовне харчування вихованців, що віднесені до категорій зазначених в п. 3, 4 даного 

рішення проводити в межах асигнувань, передбачених у кошторисах закладів освіти на 

2021 рік. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                            Сергій  ЯРУЧИК   

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Перелік пільгових категорій вихованців закладів дошкільної освіти, харчування 

яких здійснюється за кошти місцевого бюджету: 

 

№ Перелік категорій Вартість  

харчування 

1 діти-сироти 36 грн 

2 діти, позбавлені батьківського піклування 36 грн 

3 діти з особливими освітніми потребами, які виховуються у 

спеціальних і інклюзивних групах 

36 грн 

4 діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

36 грн 

5 діти  із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" (на підставі довідок, виданих 

відповідними уповноваженими органами) 

36 грн 

6 діти із сімей мобілізованих та учасників антитерористичної 

операції, 

36 грн 

7 діти із сімей внутрішньо переміщених осіб 36 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 

36 грн 

8 діти, які перебувають в складних життєвих обставинах за 

наявності актів обстеження житлово-побутових умов; 

36 грн 

10 діти із сімей, які втратили годувальника (на підставі 

документів, виданих відповідними уповноваженими 

органами). 

36 грн 

11 діти-інваліди 36 грн 

12 діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи та визнані 

такими у відповідності 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 

36 грн 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147
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