
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

_28 січня 2021___ року                           Старокостянтинів                                         № __20      . 

 

 

Про організацію харчування у закладах 

освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у 2021 році 

 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», керуючись пунктом б статті 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Забезпечити за рахунок коштів місцевого бюджету оплату за харчування 

дітей: 

у закладах дошкільної освіти - у розмірі 20 (двадцять) гривень 00 копійок 

на одну дитину в день (в тому числі батьківська плата 12 (дванадцять) гривень, 

що становить 60 відсотків від вартості харчування однієї дитини в день); 

у закладах загальної середньої освіти: 

для учнів 1- 4 класів та учнів пільгових категорій – у розмірі 20 (двадцять) 

гривень 00 копійок на одного учня в день; 

для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – у                 

розмірі 22 (двадцять дві) гривні 00 копійок на одного учня в день (на 

вітамінізацію 10 відсотків від загальної вартості). 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) організувати та забезпечити: 

1) у закладах дошкільної освіти безкоштовне гаряче харчування дітям - 

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, 

дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітям, один із батьків 

яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних 

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

одержаного в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій, 

збройних конфліктів, дітям, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи,  
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дітям, один із батьків яких отримав легкі тілесні ушкодження, побої, 

мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що 

відбувалися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, дітям з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах; 

2) звільнення від сплати за харчування на 50 відсотків батьків багатодітних 

родин, діти яких відвідують заклади дошкільної освіти Старокостянтинівської 

міської територіальної громади; 

3) у закладах загальної середньої освіти безкоштовне гаряче харчування 

учням 1 - 4 класів, дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітям, 

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

антитерористичних операцій, бойових дій, збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, одержаного в районі проведення антитерористичних 

операцій, бойових дій, збройних конфліктів, дітям, 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, дітям, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах. 

 

3. Продовжити безкоштовне гаряче харчування до кінця                          

2020/2021 навчального року дітей пільгових категорій, які навчались у закладах 

освіти на територіях сільських рад Старокостянтинівського та Красилівського 

районів що приєдналися до Старокостянтинівської міської територіальної 

громади. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) забезпечити фінансування видатків на організацію харчування 

дітей у закладах освіти Старокостянтинівської міської територіальної громади з 

04 січня 2021 року, враховуючи потребу на організацію безкоштовного та 

пільгового харчування дітей, у межах бюджетних призначень. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

  

Міський голова                              підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 


