
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання сесія 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№425-20/2022 
смт. Перегінське

Про затвердження вартості харчування та 
встановлення батьківської плати за харчування 
у закладах дошкільної освіти та закладах загальної 
середньої освіти громади, та здійснення 
безоплатного підвезення до місця навчання і 
додому здобувачів освіти закладів загальної 
середньої освіти пільгових категорій

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про 
державний бюджет України на 2021 рік», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України від 24.12.2015 року № 911 -VIII, постанови Кабінету Міністрів УКРАЇНИ ВІД 
14.01.2016 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам», від 19.06.2002року №856 « Про організацію харчування окремих 
категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 року №1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), 
керуючись статтею 19 Конституції України, статтями 32, 34. 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 56 Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям», ст..1О Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантій їх захисту» розглянувши подання управління освіти*, молоді та спорту «Про 
харчування дітей», « Про суму батьківської плати», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Видати в новій редакції рішення «Про затвердження вартості харчування та встановлення 
батьківської плати за харчування у закладах дошкільної освіти та закладах 
загальної середньої освіти громади, та здійснення безоплатного підвезення до місця 
навчання і додому здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти пільгових 
категорій» від 29.01.2021 р № 100-5/2021
2. Затвердити вартість харчування на одну дитину в день для дітей дошкільних закладів 
освіти:

- для ясельної вікової групи: 30.00 грн;
- для інших вікових груп: 35.00 грн.

3. Затвердити вартість харчування учнів у закладах загальної середньої освіти:
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 40.0 грн



- учнів 1-11 класів - дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» - 35.00 грн

4. Затвердити вартість харчування для дітей, батьки яких потерпіли внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких беруть участь та/або брали участь в 
АТО/ООС, дітей-переселенців із зони АТО/ООС та АР Крим:

- у дошкільних закладах освіти: 35.0 грн
- у закладах загальної середньої освіти 30.0 грн.

5. Встановити на 2022 рік батьківську плату за харчування дітей у дошкільних закладах 
освіти в розмірі:

- 60% від вартості харчування на день у міській місцевості;
- 40% від вартості харчування у сільській місцевості.

6. Зменшити розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у 2022 
році на 50% для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.
7. Відділу освіти, молоді та спорту у відповідності до затвердженої вартості на одну дитину 
в день:

7.1 Забезпечити у 2022 році харчування дітей у закладах дошкільної освіти та закладах 
загальної середньої освіти.

7.2 Забезпечити у 2022 році безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти:
- для дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал 

з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму;

- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
дітей-інвалідів.

7.3 Забезпечити у 2022 році під час освітнього процесу безкоштовним одноразовим 
гарячим харчуванням у закладах загальної середньої освіти дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених сімей, які 
отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям»

7.4 Забезпечити у 2022 році безкоштовним гарячим харчуванням у закладах дошкільної 
освіти та закладах загальної середньої освіти дітей, батьки яких потерпіли внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких беруть або брали участь в АТО/ООС, 
дітей-переселенців із зони АТО/ООС та АР Крим, дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються на інклюзивній формі навчання та дітей із багатодітних 
сімей, котрі втратили годувальника.

8. Відділу освіти, молоді та спорту забезпечити у 2022 році безоплатне підвезення до місця 
навчання і додому учнів закладів загальної середньої освіти територіальної громади 
пільгових категорій.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, молоді та спорту, 
культури, охорони здоров’я та соціальної політики (О. Федорак).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН


