
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23 сесія сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

22.12.2021 №23-27/VIII

Про встановлення вартості харчування в 
закладах загальної середньої освіти 
Сагунівської сільської ради

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям», постанови Кабінету Міністрів України від 
02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування 
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, 
операції з надання яких звільняються від обкладення податків на додану 
вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 
856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів в загальноосвітніх 
навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 
305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 
освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
за погодженням з постійною комісією з питань освіти, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, сесія сільської ради

В И Р І Ш ИЛА :
1.Встановити з 01.01. 2022 року вартість харчування на одну дитину в день в 
Сагунівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Боровицькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 
Топилівському НВК «ЗЗСО І ст.-ЗДО» за рахунок коштів бюджету Сагунівської 
сільської ради для учнів 1-11 класів для безкоштовного гарячого харчування 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІП, дітей, дітей 
учасників бойових дій (АТО); дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; 
дітей, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 
інклюзивних класах (групах) в сумі 25,00 гривень.



2. Встановити з 01.01.2022 року вартість харчування на день для учнів 1-4 класів 
у сумі не більше 20,00 гривень у розмірі 50 відсотків за рахунок коштів 
загального фонду місцевого бюджету та у розмірі 50 відсотків за рахунок інших 
джерел фінансування, не заборонених законодавством.

3. Встановити з 01.01.2022 року вартість харчування учнів що перебувають у 
групі продовженого дня у сумі 10,00 гривень на день за рахунок батьківської 
плати.

4. Встановити з 01.01.2022року вартість харчування учнів 5-11 класів у сумі 
25,00 гривень на день за рахунок батьківської плати (за бажанням).

5. Встановити вартість харчування в пришкільних таборах з денним 
перебуванням у закладах загальної середньої освіти Сагунівської сільської ради 
на 2022 рік в сумі 35,00 гривень на день за рахунок коштів загального фонду 
місцевого бюджету.

6. Встановити з 01 січня 2022 року Топилівському НВК «ЗЗСО І ст.-ЗДО» 
вартість харчування у розмірі 50 відсотків одного дітодня для дітей 
дошкільного віку:віком до 3 років 44,00 грн., від 3 до 6 років 50,00 грн. На 
літньо-оздоровчий період з 01.06.2022 року по 31.08.2022 року збільшити 
вартість харчування одного дітодня в закладах дошкільної освіти на 10 
відсотків (на придбання свіжих овочів та фруктів) від вартості харчування 
одного дітодня.

7. Встановити, що з 01.01.2022 року батьки або особи, що їх замінюють, вносять 
плату за харчування дітей у комунальних закладах освіти не пізніше останнього 
дня попереднього місяця.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


