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Про організацію харчування та встановлення вартості харчування на 2022 рік у
закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ради Бучанського району
Київської області
Керуючись Законами України »Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
«Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011р № 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 податками на додану вартість»
зі змінами від 22.11.2004р № 1591, «Про затвердження норм харчування у навчальних та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 27.08.2010р №796, «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності» зі змінами від 19.06.2002 р № 856, « Про організацію харчування окремих категорій
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Законом України « Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених
осіб», Законом України «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», наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2002р № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», спільним наказом
Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р № 298/227
«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах» зі змінами, враховуючи висновок спільного засідання депутатських комісій, з метою
забезпечення школярів раціональним та якісним харчуванням, сесія Дмитрівської сільської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Встановити вартість харчування у закладах середньої освіти Дмитрівської сільської ради
з 01.01.2022 року в межах 30,00 гривень на 1 дитину (одноразово за день), за рахунок
коштів місцевого бюджету в межах кошторисних призначень, для наступних категорій
учнів, за наявності відповідних підтверджуючих документів :
учнів пільгових категорій , зокрема учнів із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в
сім’ях ;

учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
школи ;
- учнів з малозабезпечених сімей , які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям « ;
- учнів , які мають статус дитини з інвалідністю;
- учнів, батьки яких є працівниками органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків ;
- учнів, батьки яких брали участь у операції об’єднаних сил та отримали статус
учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни ;
- учнів з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів ;
- учнів з числа осіб, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час
захисту незалежності та суверенітету України;
- учнів, із сімей, які отримують пенсію по втраті годувальника ;
- учнів 1- 4 класів
2. Встановити 100% батьківської плати за харчування для батьків, діти яких не
зареєстровані на території Дмитрівської територіальної громади.
3. Встановити вартість обіду у закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської
ради з 01.01.2022 р на одного учня 1-11 класів за рахунок батьківських коштів, а також
для працівників закладів освіти за рахунок власних коштів, в межах – 30,00 гривень.
4. Оплату за харчування учнів, працівників закладів освіти, що не підлягають
безоплатному гарячому харчуванню за рахунок бюджетних коштів, здійснювати за
безготівковим розрахунком, зокрема за допомогою електронного платіжного засобу
(платіжної картки).
5. Керівникам закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради звільняти
від плати за харчування учнів пільгових категорій на підставі поданих підтверджуючих
документів, передбачених чинним законодавством.
6. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді,
спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради
Бучанського району Київської області.
7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року
8. Рішення оприлюднити на офіційному вебсайті сільської ради https://dtg.gov.ua/.
9. Вважати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії 8 скликання № 3/1/3 від
22.12.2020р «Про організацію харчування та встановлення вартості харчування на 2021
рік у закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської ради Бучанського
району Київської області»
10. Контроль за виконанням даного рішення доручити здійснювати постійній комісії з
питань медицини, освіти, культури , спорту, духовності, молодіжної та соціальної
політики
-

Сільський голова

Дідич Т.Т.

