
  
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

V сесія VIІІ скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

від 21 січня 2021 року                  № 135 - VIІІ 
 

Про затвердження вартості харчування 

учнів закладів освіти Слобожанської 

селищної ради на 2021 рік  
 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

від 19.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 02.02.2011року № 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», з 

метою реалізації державної політики в галузі освіти Слобожанська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити з 01.01.2021 року наступну вартість харчування на одну 

дитину в день: 

- для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти  – 19,00 грн. та учнів 5-

11 класів, які відносяться до пільгових категорій згідно чинного законодавства - 

19,00 грн. 

2. Затвердити вартість харчування для вихованців пришкільних таборів, які 

будуть функціонувати на базі закладів загальної середньої освіти у літній період 

2021 року у розмірі 40,00 грн. 

3. Здійснювати безкоштовне гаряче харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти денної форми навчання:  

- 1-4 класів; 

- 1-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- 1-11 класів з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим  

сім'ям»; 



- учням, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 

пільгове харчування; 

- учням з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах; 

- учням з числа внутрішньо переміщених осіб чи учням, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, яким 

згідно із Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» гарантується безкоштовне харчування; 

- 1-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції та мають 

статус учасників бойових дій або загинули (померли) під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, 

праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії Юношев 

В.О.). 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                               Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 


