
 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

двадцять сьома сесія восьмого скликання 

   

Від 30  вересня   2022 року                                                    с.Верхня 

№  466-27 /2022                           

                                                              проект     Р І Ш Е Н Н Я  

Про організацію харчування 

учнів (вихованців) закладів освіти 

у 2022-2023 навчальному  році 
 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України, «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту»,  «Про охорону дитинства», Постанови КМ 
України від 18.01.2016 р. № 16 «Про внесення змін до 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», враховуючи пропозиції відділу 
освіти, рішення виконавчого комітету Верхнянської сільської ради №73 від 
09.09.2022 року « Про харчування  учнів закладів освіти Верхнянської 
сільської ради», сільська рада                  

                                      в и р і ш и л а: 
1. Встановити з 12.09.2022 року  вартість харчування одного дня: 

1.1  Учнів 1-11 класів (дошкільних груп з короткотривалим 
перебуванням), які навчаються у ЗЗСО у розмірі до 30 грн. 

1.2   Вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів 
при ЗЗСО до 55 грн. 

2. Звільнити від оплати за харчування учнів (вихованців) таких  категорій 
дітей (додаток 1): 

- Діти сироти; 
- Діти позбавлені батьківського піклування; 
- Діти під опікою; 
- Діти, батьки яких були  учасниками АТО, ООС, діти учасників війни 

з росією-2022; 

- Діти внутрішньо переміщених осіб; 
- Діти з числа малозабезпечених сімей; 
- Діти з числа багатодітних сімей, СЖО (складними життєвими 

обставинами) та діти з ООП. 



3. Встановити батьківську оплату у розмірі 50 % вартості харчування для 
вихованців закладів дошкільної освіти  та дошкільних підрозділів  при 
ЗЗСО. 
4.  Батькам  (особам,  що їх замінюють)  вносити  плату  за харчування  
вихованців  до  25 числа поточного місяця. 
5. Відділу освіти (Климишин І.І.) здійснювати харчування учнів 

(вихованців) відповідно до вимог нормативних документів та даного 
рішення. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення Верхнянської сільської 
ради від 10.09.2021 № 240-13/2021 «Про організацію харчування учнів 
(вихованців) закладів освіти у 2021-2022 навчальному  році», зі 
змінами». 

7. Фінансовому відділу (Зубаль Л.Р.) забезпечити бюджетні призначення 
на 2022 рік та врахувати потребу коштів при формуванні бюджету на 
2023рік. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
сільського голови Олексина О.В.  

 

 

Сільський голова                                                   Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 
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