
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 30  вересня  2022 року                                                                               № 117 

с. Дмитрівка 

 

Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 
Дмитрівської сільської ради з 01 жовтня 2022 року 

 
 Керуючись підпунктом 6 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами  Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», від 29 червня 2002 року № 856 «Про організацію 
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 
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» (зі змінами від 18 січня 2016 року 
№16), враховуючи пропозиції начальника відділу освіти, молоді та спорту 
Дмитрівської сільської ради Бойко Н.О., у зв’язку з розширенням категорій 
дітей, які мають право на пільгове харчування,  виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради 

 

вирішив: 
 

1. Встановити у закладах загальної середньої освіти Дмитрівської сільської 
ради  з 01 жовтня 2022 року вартість харчування: 

1) для дітей віком від 6 до 11 років   –   в розмірі  28,00 грн. в день; 
2)  для дітей віком від 11 до 18 років   –    розмірі  35,00 грн. в день;    
3) для учнів 1-4 класів, які довозяться із сіл Макариха, Заломи,  Юхимове, 

Веселий Кут  до  Дмитрівського ліцею  імені Т.Г. Шевченка   Дмитрівської 
сільської ради та Дмитрівської філії Дмитрівського ліцею  імені Т.Г. Шевченка 

Дмитрівської сільської ради   –   в розмірі  42 грн. в день.  
2. Забезпечити з 01 жовтня 2022 року безкоштовним одноразовим 

харчуванням у закладах загальної середньої освіти учнів 1-4 класів непільгової 
категорії (другий сніданок). 

3. Забезпечити з 01 жовтня 2022 року дворазовим харчуванням (другий 
сніданок  та додатковий  другий сніданок  (в кількості  50% від другого 
сніданку) учнів 1-4 класів, які довозяться із сіл Макариха,  Заломи,  Юхимове,  
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Веселий Кут  до  Дмитрівського ліцею  імені Т.Г. Шевченка  Дмитрівської 
сільської ради та Дмитрівської філії Дмитрівського ліцею  імені Т.Г. Шевченка 
Дмитрівської сільської ради. 

4. Забезпечити з 01 жовтня 2022 року безкоштовним одноразовим 
харчуванням у закладах загальної середньої освіти, за наявності 
підтверджуючих документів, наступні категорії: 

1) дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 
2) дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
3) дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти; 
4) учнів, батьки яких брали або беруть безпосередню участь в АТО/ООС (в 

тому числі загиблих), батьки яких мобілізовані і беруть (брали) безпосередню  
участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів  з національної 
безпеки і оборони та відсічі і стримування збройної агресії (в тому числі 
загиблих); 

5) дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

6) дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту»;  

7) учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного 
забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є 
особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що 
проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення  з моменту аварії  до 
прийняття  постанови про відселення, відповідно до  Закону України «Про 
статус  і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок  
Чорнобильської катастрофи». 

5. Організувати харчування (другий сніданок) учнів 5-11 класів 
непільгових категорій за рахунок батьківських коштів в розмірі 75% від 
встановленої вартості харчування одного учня та коштів місцевого бюджету в 
розмірі 25% від встановленої вартості харчування одного учня.  

6. Нарахування плати проводити за фактичне харчування учнів. 
7. Дане рішення оприлюднити в інформаційному бюлетені «Вісник 

Дмитрівської  громади», на офіційному веб-сайті Дмитрівської сільської ради, 
дошках оголошень в закладах загальної середньої освіти. 
 8. Визнати рішення виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради від 
30 грудня 2021 року №210 «Про організацію харчування дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах  Дмитрівської сільської ради у 2022 році» 
таким, що втратило чинність. 
       9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Бойко Наталію.  
 

 
Дмитрівський сільський голова                                    Наталія СТИРКУЛЬ 


