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Про встановлення норми витрат  
на харчування дітей в закладах  

загальної середньої освіти 

Старосалтівської селищної ради на 2021 рік 

 

           Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856 «Про 
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах», від 22.11.204 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказів Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року 
№242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах», від  15.08.2006  N 620/563 «Щодо невідкладних заходів з 
організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладах», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 
24 грудня 2015 року № 911-III, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2020 
року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти у період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», з метою 
забезпечення дітей шкільного віку повноцінним харчуванням та дотриманням 
встановлених норм харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету, на підставі ст.26 та 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосалтівська селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити норму витрат на харчування однієї дитини в загальноосвітніх 
навчальних закладах з 01 січня 2021 року в сумі 15.20 гривень (15 гривень 20 коп.) в 
день. 
2. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів: 

• учні 5-11 класів з малозабезпечених сімей (Документи - довідка з Управління 
праці та соціального захисту населення - оригінал. (поновлюється 1 раз на півроку); 
свідоцтво про народження дитини - копія; довідка з місця проживання про склад сім'ї 
– оригінал); 
• Діти-сироти (під опікою) (Документи - свідоцтво про народження дитини - копія; 
рішення суду про опікунство – копія); 
• учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 



• дітям із сімей, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 
пільгове харчування; 
• Дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. 
3. На підставі Порядку № 667, встановити пільги на харчування у розмірі 50% від 
встановленої вартості наступним категоріям дітей: 
• Діти військових, які брали (беруть) участь в АТО (Документи -посвідчення 
учасника війни - копія; документ, що підтверджує належність особи до учасників війни 
відповідно до ст.8, ст.9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" - копія; документи про беспосереднє залучення до виконання 
завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника 
чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України – 

копія. 
4. Збільшити вартість харчування дітей на оздоровчий період 2021 року на 10%. 

5. Директорам закладів загальної середньої освіти довести рішення селищної ради 
до відома батьків. 

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію селищної  ради з  питань  фінансів,  бюджету, планування, соціально-

економічного розвитку,  інвестицій та  міжнародного співробітництва (Супрун Р.О.).        
 

 

 

     Старосалтівський селищний голова оригінал підписано Едуард КОНОВАЛОВ 

   

 

 

 


