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РІШЕННЯ 

 

Про затвердження вартості харчування 

у закладах дошкільної та загальної середньої освіти  
 

   Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом 

України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік», ст. 56 Закону України «Про освіту», 

ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 «Про дошкільну 

освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», відповідно 

до Норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021 №305, наказу Міністерства економіки 

України «Про затвердження  методичних рекомендацій з організації 

харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» № 265 від 

01.08.2006 р., 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116, 

Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2012 за № 953/7241, на 

виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.10.2019 № 37580/0/1-

19, враховуючи позитивний висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та 

підприємництва, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити з 01.01.2022 року вартість харчування у закладах загальної 

середньої освіти для: 



1.1. здобувачів освіти 1-4 класів в розмірі 22 грн.; 

1.2. здобувачів освіти 1-11 класів пільгових категорій в розмірі 22 грн., а саме 

для тих, які мають статус дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, батькам 

яких надано статус учасника бойових дій в зоні АТО та ООС, також дітей, 

один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районах проведення 

антитерористичних операцій, а також дітей батьки яких надано статус 

ветеранів війни. 

1.3. дітей раннього віку в ЗДО в розмірі 30 грн.; 

1.4. дітей передшкільного віку в ЗДО в розмірі 40 грн.; 

2. Визначити, що розмір плати для батьків за харчування однієї дитини в ЗДО, 

в 1-4 класах закладах загальної середньої освіти у міській місцевості у розмірі, 

що не перевищує 60% вартості харчування в день та у сільській місцевості 40% 

від вартості харчування 

3. Звільнити від оплати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють, 

наступних категорій дітей закладів дошкільної та загальної середньої освіти: 

3.1. дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах, групах; 

3.2. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

3.3. дітей з інвалідністю; 

3.4. дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»; 

3.5. дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 

антитерористичної операції об’єднаних сил або загинули під час проведення 

антитерористичної операції об’єднаних сил; 

3.6. дітей, батькам яких надано статус ветеранів війни; 

3.7. дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з 

числа внутрішньо переміщених осіб. 

4. Звільнити від оплати за харчування батьків, або осіб, які їх замінюють дітей 

закладів дошкільної освіти з сімей, які мають 3-х і більше дітей на 50% від 

розміру батьківської плати. 



5. Важати рішення селищної ради від 07.04.2021р. №278-9/VIIІ «Про 

затвердження вартості харчування у закладах загальної середньої освіти», від 

23.05.2019р. №1000-29/VII «Про затвердження вартості харчування в закладах 

дошкільної освіти Васильківської селищної ради у 2019р.» як такі, що 

втратили чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості та підприємництва (Мудрак А.А.).  

    

 

 

Селищний голова                                                              С.В. Павліченко 

сел. Васильківка 

від 23.12.2021р.   

№ 693-18/VIII  
 


