
 
З БА РА З ЬК А  МІ С ЬК А  РА ДА  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С КЛ ИКА ННЯ  

Ч Е ТВ Е Р ТА  СЕ С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/4/1                       від 27 січня 2021 року 

 

Про організацію харчування та 

встановлення вартості харчування  

на 2021 рік  узакладах освіти  

Збаразької міської ради 

 

Розглянувши  клопотання управління освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради від 19.01.2021 №25/01-06, відповідно до Законів України "Про 

освіту",  "Про повну  загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про 

охорону      дитинства",  постановами  Кабінету  Міністрів  України     від 

02.02.2011 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 22.11.2004 року № 1591 "Про 

затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку" (зі змінами), від 27.08.2010 року №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),   Законом України від 16 січня 2020 

року № 474-IX "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",  Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 "Про 

затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах", 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2002 року за №957241,       зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 

року №402,  зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.04.2016 року за 

№ 670/28800, спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України і 

Міністерства  освіти  і  науки  України від 01.06.2005 року № 242/329 "Про 



затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах",   зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2005 року за 

№661/10941,    спільним наказом Міністерства освіти і науки України та  

Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 року № 298/227 "Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.05.2006 року за 

№523/12397 (зі змінами), враховуючи висновки та рекомендації постійної 

депутатської комісії  з питань освіти, медицини, культури, спорту, молодіжної 

політики, туризму, духовності та соціального захисту населення, керуючись 

статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" та з метою 

забезпечення підвищення якості та ефективності організації харчування дітей у 

закладах дошкільної та  загальної середньої освіти, міська рада 

                                          В И Р І Ш И Л А: 

         1. Встановити з 01 січня 2021 року вартість харчування однієї дитини в  

день у закладах дошкільної освіти Збаразької міської ради в розмірі: 

- 33 гривні –  у групах раннього віку (від одного до трьох років), 

           - 36 гривень – у дошкільних групах (для дітей віком від трьох до семи 

років). 

         2. Встановити у закладах дошкільної освіти Збаразької міської ради розмір 

плати, що вносять батьки, або особами, які їх замінюють, за харчування дітей на 

рівні 50 відсотків  від фактичної вартості харчування дитини на день. 

        3. Звільнити від батьківської плати за харчування дитини у закладах 

дошкільної освіти  та  дошкільних груп у складі  загальноосвітніх шкіл 

Збаразької міської ради  (за наявності відповідних підтверджуючих документів) 

батьків та осіб, що їх замінюють,  наступних категорій дітей: 

          -  на 50 відсотків батьків, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей на 

підставі заяви, документів (посвідчення) батьків багатодітної сім’ї (копія), 

довідки про склад сім’ї (оригінал), свідоцтво про народження дітей (копії); 

        - на 100 відсотків прийомних батьків або опікунів дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,   на основі заяви, документів про 

опікунство чи прийомну сім’ю, статус дитини (копія) та свідоцтва про 

народження дитини (копія); 

         - на 100 відсотків батьків, які виховують дитину-інваліда на підставі заяви, 

посвідчення дитини-інваліда (копія), посвідчення матері (батька) дитини-

інваліда (копія), свідоцтво про народження дитини (копія); 

        - на 100 відсотків батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, що отримують 

допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям"  на підставі заяви, свідоцтва про народження дитини 

(копія) та довідки, виданої в установленому Законом порядку (оригінал); 

        - на 100 відсотків батьків, або осіб, які їх замінюють з числа осіб, визначених 

у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту",  зі змінами, внесеними відповідно до Закону 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", в тому числі учасників бойових дій 

АТО/ООС; 



        -  на 100 відсотків батьків, що мають статус потерпілих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС  на підставі заяви та копій документів, що підтверджують 

статус потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

        - на 100 відсотків сім’ї, де виховуються діти працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; 

       - на 100 відсотків    батьків, або осіб, які їх замінюють, дітей з особливими 

освітніми  потребами, які виховуються в інклюзивних групах. 

          4.  Встановити  з 01 січня 2021 року вартість харчування однієї дитини в  

день у закладах загальної середньої освіти Збаразької міської ради   в розмірі  

16 гривень  для наступних категорій здобувачів освіти учнів, за наявності 

відповідних підтверджуючих документів:  

-  учнів 1-4 класів; 

-  учнів пільгових категорій, зокрема, учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім’ях;  

- учнів 5-11 класів, які мають статус дитини-інваліда;  

- учнів 5-11 класів з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям"; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків, які навчаються у 5-11 класах; 

-  учнів 5-11 класів з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах;  

-  учнів 5-11 класів з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  зі змінами, 

внесеними відповідно до Закону 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"; 

           5. Зменшити розмір батьківської плати за харчування на 50 відсотків  (що 

становить  25 відсотків від вартості харчування дитини на день) для дітей 

напівсиріт у закладах дошкільної освіти Збаразької міської ради. 

          6. У літній оздоровчий період ( 90днів) збільшувати витрати на харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти Збаразької міської ради на 

10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів. 

          7.  Організувати харчування вихованців закладів дошкільної освіти,  учнів 

1-11 класів закладів загальної середньої освіти  Збаразької міської ради у 

приміщеннях харчоблоків цих закладів  з використанням технологічного 

обладнання, посуду, засобів тощо  їх штатними працівниками у межах 

бюджетних призначень, затверджених рішенням третьої сесії VIII скликання 

Збаразької міської ради  Тернопільської області  від 24.12.2020 №VIII/3/7 "Про 

місцевий бюджет на 2021 рік". 

          8. Оплату комунальних послуг під час організації харчування    вихованців 

закладів дошкільної освіти,  учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти  

Збаразької міської ради здійснювати у повному обсязі за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 



        9. Оплату  заробітної  плати кухарів, підсобних працівників, інших 

працівників, залучених до організації харчування вихованців  закладів 

дошкільної освіти,  учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти   

Збаразької міської ради   здійснювати у повному обсязі за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

        10. Приймати плату для батьків  за перебування дітей  у закладах освіти 

Збаразької міської ради на спеціально відкритий рахунок управління освіти, 

молоді та спорту  Збаразької міської ради; зазначені кошти скеровувати   

організацію  харчування. 

        11.  Управлінню   освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради   

забезпечити дотримання  вимог  нормативно-правових документів щодо  

проведення процедури закупівлі продуктів харчування  для потреб закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти та організації харчування здобувачів 

освіти. 

 

 

 

 

Голова міської ради     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


