
 

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 139 

 

«22» вересня 2021 року 

с. Лука-Мелешківська 

 

Про  звільнення від плати за харчування у закладах загальної 

середньої освіти,  дошкільної освіти,  пільгових категорії у 2021 році 

 

З метою збереження здоров'я дітей, відповідно до ст. 25 Закону України 

«Про освіту», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов 

Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 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 податком на додану вартість», від 22.11.2004 № 

1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказу МОН та МОЗ 

України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу МОЗ та МОН 

України від 17.04.2006 № 298/277 «Про затвердження Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 (із змінами від 08.04.2016 N 

402) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», Закону України від 16.01.2020 № 474 «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», враховуючи клопотання 

Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради від 14.09.2021 

року № 01-05/1372, керуючись підпунктом 6 пункту «а» та підпунктом 8 

пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет сільської  ради 

ВИРІШИВ: 

1. З 1 вересня 2021 року встановити вартість харчування: 15.00 грн.  

2. Здійснювати харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

3. Харчування дітей в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів 

проводити за рахунок 100% батьківської плати, крім категорій дітей, батьки 



або особи, які їх замінюють звільнені від плати за харчування, відповідно до 

п.п. 4, 5 цього рішення. 

4. В загальноосвітніх навчальних закладах звільнити від плати за 

харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступні категорій дітей: 

- дітей-сиріт; 

- дітей - інвалідів; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей із малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно 

до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”; 

- дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній 

операції; 

- дітей із сімей учасників антитерористичної операції; 

- дітей із сімей, переміщених із тимчасово окупованих територій; 

- дітей із сімей учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 

5.З метою забезпечення соціального захисту дітей, встановити, що 

відповідно до  актів комісійного обстеження матеріально-побутових умов 

проживання дитини, за рахунок коштів місцевого бюджету від плати за 

харчування також можуть бути звільнені сім’ї, в яких виховуються діти, які не 

відносяться до зазначених в п.4  рішення категорій, але виховуються у сім’ях 

з низьким матеріальним достатком, багатодітних, неповних сім`ях, у сім’ях, де 

батьки з інших поважних причин не можуть виділяти кошти на утримання 

дітей в загальноосвітньому чи дошкільному навчальному закладі.  

7. Харчування дітей які перебувають на групах продовженого дня в 

загальноосвітніх навчальних закладів проводити за рахунок місцевого 

бюджету в розмірі 50% та за рахунок батьківської плати 50%, крім категорій 

дітей, батьки або особи, які їх замінюють звільнені від плати за харчування, 

відповідно до п.п. 4, 5 цього рішення. 

8. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ 

освіти та культури Лука- Мелешківської сільської ради. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О. 

 

  

  

   Сільський голова                                                     Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 


