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Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати 

 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 5 Закону України „Про охорону дитинства“, статей 25, 56 

Закону України „Про освіту“, статей 20, 21 Закону України „Про повну 

загальну середню освіту“, законів України ,,Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

внутрішньо переміщених осіб“, ,,Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких 

загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України“, ,,Про соціальні послуги“, постанов Кабінету Міністрів України від      

02 лютого 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“ (із змінами), від 22 листопада                

2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку“ (із змінами),                                      

від 01.06.2020 ,,Про організацію надання соціальних послуг“, спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 

від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах“, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941, спільного наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, 

Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 ,,Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами“, з метою соціального захисту учнів, забезпечення їх 

повноцінним харчуванням у закладах загальної середньої освіти Пирятинської 

міської ради, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська 

рада 

 



ВИРІШИЛА: 

1. Директорам закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської 

ради: 

1.1. Забезпечити організацію повноцінного збалансованого харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти, які знаходяться у комунальній 

власності Пирятинської міської ради. 

1.2. Вжити заходів для максимального охоплення учнівської молоді 

гарячим харчуванням. 

1.3. З 01 січня 2021 року встановити грошову норму витрат на гаряче 

харчування в день на одного учня віком від 6 років і старше (1 – 11 класи) у 

розмірі 16 гривень. 

1.4. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт та позбавлених 

батьківської опіки, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям“, дітей із особливими освітніми потребами, які 

навчаються у інклюзивних класах, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО, ООС, 

дітей з багатодітних сімей, дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітей 

військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обовʼязків, 

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

збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, один 

із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 

суверенітету України, (1-11 класи), дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах за нормами харчування для дітей відповідного віку, 

передбачивши необхідні кошти у кошторисі видатків. 

1.5. Харчування учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти, 

крім категорій дітей, зазначених у пункті 1.4., проводити за рахунок коштів 

бюджету міської  територіальної громади та батьківської плати з розрахунку            

16 гривень (12 гривень – бюджет міської територіальної громади та 4 гривні – 

батьківська плата). 

1.6. Харчування учнів 5 – 11 класів, крім категорій дітей, зазначених у 

підпункті 1.4., вихованців групи продовженого дня закладів загальної середньої 

освіти проводити за рахунок батьківської плати згідно зі встановленою 

грошовою нормою витрат на гаряче харчування в день на одного учня у розмірі 

16 гривень. 

1.7. Витрати, повʼязані з наданням послуг з харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти, здійснювати за рахунок коштів бюджету міської 

обʼєднаної територіальної громади. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року               

№ 520 „Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати“, рішення шістдесят девʼятої сесії сьомого скликання від 28 травня                  

2020 року № 229 Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 520 



„Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського      

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 

комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 

 

 

Міський голова А. СІМОНОВ 


