
             
УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

(тридцять третя  сесія) 
РІШЕННЯ 

 

від  25.11.2022року          

№ 889-ХХХІІІ                                                                              с. Нижній Вербіж 

 

Про організацію  
харчування учнів в закладах 
загальної середньої освіти, 
що належать до комунальної 
власності Нижньовербізької 
сільської територіальної громади 
 

З метою забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої 
освіти, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», Бюджетним кодексом 
України, постановами Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004 р. № 1591 
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 
19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 р. №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», 
Нижньовербізька сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Встановити з 01 грудня 2022 року в закладах загальної середньої освіти 
вартість гарячого харчування одного учня з розрахунку: 

- вартість обіду у державних їдальнях (харчоблоках) – 30,00 грн.; 
- вартість обіду у їдальнях (харчоблоках), що обслуговуються 

підприємцями – 37,00 грн., в тому числі 7,00 грн. за обслуговування. 

2. Затвердити перелік категорій учнів, які забезпечуються безоплатним 
харчуванням у закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету 
Нижньовербізької сільської територіальної громади: 

- яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 
пільгове харчування; 

- 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- 1-11 класів із сімей, які опинилися  в  складних   життєвих  
обставинах  та  проживають  в  важких  матеріально-побутових  умовах  і  не  



отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

-  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах;  
- дітей з інвалідністю; 

- з числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної 
операції/ операції об’єднаних сил, учасниками бойових дій або загинули під час 
виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО/ООС; 

- з числа дітей, батьки яких беруть участь у відсічі збройної агресії 
російської федерації проти України і забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної 
цілісності; 

- з числа дітей працівників Міністерства внутрішніх справ та 
військовослужбовців Міністерства оборони України, які загинули при 
виконанні службових обов’язків; 

- з числа дітей, які прибули на навчання у заклади загальної 
середньої освіти із АР Крим та внутрішньо переміщені особи  

- з числа дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу у 
зв’язку з втратою годувальника. 

3. Відповідальність за забезпечення харчування покласти на керівників 
закладів загальної середньої освіти Нижньовербізької сільської ради. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Нижньовербізької 
сільської ради від 23.12.2021 року № 711-ХХ/2021 «Про організацію 
харчування учнів в закладах загальної середньої освіти, що належать до 
комунальної власності Нижньовербізької сільської територіальної громади». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального 
захисту населення (Т. Томенко). 

 

 

Сільський голова                                                              Ярослав М’ЯКУЩАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


