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Про організацію харчування дітей в
загальноосвітніх школах, навчальновиховному
комплексі,
дошкільних
навчальних закладах, які фінансуються
за
рахунок
міського
бюджету
Світлодарської міської ради в 2021 році
З метою забезпечення у 2021 році установлених законодавством України гарантій та
прав дітей щодо харчування в загальноосвітніх школах, навчально-виховних комплексах,
дошкільних навчальних закладах, які фінансуються за рахунок міського бюджету
Світлодарської міської ради, відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про
освіту», частини третьої статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 33
Закону України «Про дошкільну освіту», частини третьої статті 5 Закону України «Про
охорону дитинства», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім`ям», керуючись статтею 43, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 10 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб», у зв’язку з децентралізацією , відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах» та від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах», порядку встановлення плати батьків за перебування
дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.112002 року № 667,
рішенням Світлодарської міської ради від 24.12.2020 року № VI/149-19 «Про створення
відділу освіти Світлодарської міської ради, затвердження положення про відділ освіти
Світлодарської міської ради», на підставі Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» від 05 лютого 2015 року № 157-VIII, відповідно до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», керуючись Бюджетним Кодексом України,
підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рішення Миронівської селищної ради від 29.12.2020 № VI/163-1 «Про
делегування повноважень», Луганської селищної ради від 29.12.2020 № 6/119-1344 «Про
делегування повноважень», Кодемської сільської ради від 29.12.2020 № 6/132-645 «Про
делегування повноважень», Новолуганської сільської ради від 30.12.2020 № 6/180-1146
«Про делегування повноважень на проведення видатків Світлодарський міський ради»,
розпорядження військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве від 31.12.2020 № 59-о
«Про делегування повноважень», рішення Світлодарської міської ради від 15.01.2021 №
VI/150-6 «Про міський бюджет на 2021 рік», розпорядження міського голови від 22.01.2021
№ 6 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15.01.2021 № VI\150-6
«Про міський бюджет на 2021 рік», розпорядження міського голови від 29.01.2021 № 8 «Про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15.01.2021 № VI\150-6 «Про міський

бюджет на 2021 рік», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити на 2021 рік:
1.1. Вартість щоденного харчування для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл та
навчально-виховного комплексу з розрахунку 20,00 грн. на одну дитину.
1.2. Вартість щоденного пільгового харчування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям», батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного
члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом України «Про
Державний бюджет України», для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,
звільняються від плати за харчування у загальноосвітніх школах та навчально-виховному
комплексі з розрахунку 22,00 грн. в день на одну дитину.
1.3. Вартість харчування для вихованців ясельних груп дошкільних навчальних
закладів, дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу з 10,5 годинним
перебуванням з розрахунку 22,00 грн. в день на одну дитину, з них за рахунок міського
бюджету: у сільській місцевості – 60 відсотків від вартості харчування на день, що становить
13,20 грн; у міській місцевості – 40 відсотків від вартості харчування на день, що становить
8,80 грн.
1.4. Вартість харчування для вихованців старших (різновікових) груп дошкільних
навчальних закладів, дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу з 10,5
годинним перебуванням з розрахунку 28,00 грн. в день на одну дитину, з них за рахунок
міського бюджету: у сільській місцевості – 60 відсотків від вартості харчування на день, що
становить
16,80 грн; у міській місцевості – 40 відсотків від вартості харчування на день,
що становить 11,20 грн.
1.5. Встановити оплату батьків або осіб,які їх замінюють, за харчування дитини в
дошкільних навчальних закладах, дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу
за день з урахуванням режиму роботи, віку дітей, місцевості:
у сільській місцевості у:
- ясельних групах з 10,5 перебуванням - 8,80грн.
- дошкільних групах з 10,5 перебуванням - 11,20грн.
у міській місцевості у:
- ясельних групах з 10,5 перебуванням - 13,20грн.
- дошкільних групах з 10,5 перебуванням - 16,80грн.
2. Звільнити від плати за харчування в загальноосвітніх, дошкільних навчальних
закладах, навчально-виховному комплексі в розмірі 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних та інклюзивних класах, вихованців, учнів 1-11 класів із сімей, які отримують
допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям», дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
3. Звільнити від плати за харчування в розмірі 50% дітей з багатодітних родин.
4. Дозволити збільшення вартості харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах, в дошкільному підрозділі Світлодарського навчально-виховного комплексу на
літній оздоровчий період (з 01.06.2021р.по 31.08.2021р.) на 10 відсотків, згідно з додатком 2
(примітки 2) до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування
у навчальних та оздоровчих закладах».
5. Відділу освіти Світлодарської міської ради (Антоненко):

5.1. Організувати в установленому законодавством порядку харчування вихованців
дошкільних навчальних закладів, дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу,
учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2021 навчальний рік, в тому числі за бюджетні
кошти.
5.2. Організувати в установленому законодавством порядку безоплатне харчування
учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій: учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних та інклюзивних класах, учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям», дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
5.3. Здійснити вітамінізацію харчування дітей у 2021 році в межах наявного
фінансового ресурсу за рахунок економії коштів, виділених на харчування.
6. Харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 класів та дітей, які мають пільги,
здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених в міському бюджеті на
відповідний бюджетний період.
7. З метою здешевлення послуги з харчування дозволити відділу освіти
Світлодарської міської ради надавати суб'єктам господарювання безкоштовно виробничі,
адміністративно-побутові приміщення з освітленням, опалюванням, водою, електричною
енергією для приготування та зберігання продуктів і видачі страв.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти Світлодарської
міської ради (Антоненко).
Міський голова
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