
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Про організацію харчування у закладах 

освіти міста у 2017/2018 навчальному 

році 

23 серпня 2017 року Старокостянтинів   №256 

 

 

Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись п. б ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Встановити вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста у 

розмірі 20 грн. 00 коп. на одну дитину в день ( в тому числі батьківська плата 12 грн. 00 

коп., що становить 60% від вартості харчування однієї дитини в день).  

 

2. Встановити вартість харчування для учнів пільгових категорій загальноосвітніх 

навчальних закладів міста у сумі 11 грн. 00 коп. на одного учня в день; для дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста – 12 грн. 10 коп. (10% від загальної вартості).  

 

3. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.):  

1) організувати та забезпечити безкоштовне харчування дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, 

один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій, збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, одержаного у 

районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій, збройних конфліктів, дітей, 

зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи, та учням 1-4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста до кінця 2017/2018 навчального року;  

 

2) організувати та забезпечити безкоштовне харчування дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій, збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, одержаного у районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій, збройних конфліктів, дітей, зареєстрованих, як внутрішньо переміщені 

особи, дітей, один із батьків яких отримав легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, 

під час участі у масових акціях, громадського протесту, що відбувалися у період з 21 



листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, які навчаються у дошкільних навчальних 

закладах міста;  

 

3) звільнити від сплати за харчування на 50% батьків багатодітних родин, діти яких 

відвідують дошкільні навчальні заклади міста. 

 

 4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

забезпечити фінансування видатків на організацію харчування дітей у закладах освіти 

міста, враховуючи потребу на організацію безкоштовного та пільгового харчування дітей 

у межах державних призначень.  

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 

від 12 січня 2017 року №6 «Про організацію харчування у закладах освіти міста у 2017 

році».  

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Бондарчук Т.В. та заступника міського голови, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради Камінську В.К.  

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 

 


