
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
        РІШЕННЯ 

 
 

 “____”________ 2021 року                     м. Шепетівка                   № __________ 
 
 
Про встановлення плати та надання пільгових умов  
за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти 
на січень-грудень 2022 року 
 
 
               Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», «Бюджетний кодекс України», постанов Кабінету Міністрів України 
від 02.02.2011  № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у 
дошкільних, учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, операції з надання яких 
звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами),  від 19.06.2002 
№856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах», від 24.04.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку», з метою  організації безкоштовного харчування учнів 1-11 класів з числа 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з  сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім‘ям», дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, дітей 
учасників бойових дій, дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних і спеціальних класах, які проживають 
на території міської територіальної громади (далі МТГ), керуючись статтями 32, 34 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 
1. Організувати за кошти місцевого бюджету харчування учнів 1-11 класів з числа дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім‘ям»,  дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, дітей учасників бойових 
дій, дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 
дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у інклюзивних та спеціальних класах і які проживають на території МТГ з 
січня  по грудень 2022 з розрахунку 15,00 грн. на дитину в день у відповідності до 
кошторисних призначень по закладах освіти (кошторис про фінансове забезпечення  
харчування додається). 
2.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 
2.1.Провести роз`яснювальну роботу з батьками,  діти яких навчаються в закладах освіти 
територіальної громади,  і є жителями  інших об`єднаних територіальних громад (далі ОТГ), про 
те, що безкоштовне харчування може надаватися  зазначеним у пункті 1 категоріям учнів за 
кошти міського бюджету на підставі укладених угод між Шепетівською міською радою та 
відповідною ОТГ згідно з Бюджетним кодексом України. 
2.2.Забезпечити поновлення списків учнів, яким надається безоплатне харчування за 
рахунок бюджетних коштів в установленому порядку. Для вирішення питання надання 
безоплатного харчування учням 1-11 класів з числа дітей, батьки яких беруть (брали) 
 
 



 
участь в АТО/ООС, у бойових діях, дітей, які мають статус постраждалих внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів, учасник АТО/ООС, бойових дій, внутрішньо 
переміщена особа або один із членів сім'ї звертається із заявою до керівника закладу 
освіти, додаючи до заяви копію посвідчення (або довідки) учасника АТО/ООС, бойових 
дій, копію рішення виконкому про надання статусу дитині, як постраждалої внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів. 
3. Для вирішення питання надання безоплатного харчування учням 1-11 класів з сімей 
внутрішньо переміщених осіб, один із членів сім'ї або особа, яка його заміщує звертається 
із заявою до керівника закладу освіти, додаючи до заяви копію довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщених осіб, виданої управлінням праці та соціального захисту 
населення Шепетівської міської ради.      
4. Начальнику фінансового управління Дрищу В.О. забезпечити фінансування  харчування 
дітей вищезазначених категорій. 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Безкоровайну Г.Г., начальника управління освіти Тихончук Л.І. 
 
 
 
 
Міський  голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      



 
                                                                                                                       Додаток                                                                                                                      

до рішення виконавчого комітету 
 Шепетівської міської ради 

                                                                                       №______ від ______2021 
 

К О Ш Т О Р И С  

на фінансове забезпечення харчування учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям»,  дітей, 

батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, дітей учасників бойових дій, дітей, які 
мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з сімей 

внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 
інклюзивних і спеціальних класах 

Орієнтовний розрахунок вартості гарячого сніданку 

                                             1. Друга страва            - 11,00 грн., 
                                             2. Салат               -  1,50 грн., 
                                             3. Чай    -  0,80 грн., 
                                             4. Хліб               -  0,80 грн. 
                                             5.Фрукти                       - 0,90 грн. 

Вартість сніданку -   15,00 грн. 

Орієнтовна кількість учнів 1-11 класів з категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних та спеціальних класах: 

 

  1. ЗОШ № 1  - 35             7. НВК №3  - 33 
  2. СЗОШ №2  - 30                             8. ЗОШ №8  - 56 
  3. Гімназія №3 - 27   9. НВК №1  - 24 
  4.  Гімназія №4 - 47             10. Гімназія № 5 - 85                                                                                        
  5. НВК«ЗОШ-гімназія»- 30                       11. Плесенська ЗОШ - 21 
                        6. Гімназія №6 - 18                            12.Пліщинська 
                                                                                                  гімназія                  - 8 

                                      ВСЬОГО:      414 

 

Орієнтовна кількість учнів  1-11 класів  

з числа дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, дітей учасників 

бойових дій, дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб: 

  1. ЗОШ № 1  - 86            7. НВК №3  -  130 
  2. СЗОШ №2  - 50                            8. ЗОШ №8  -  17 
  3. Гімназія №3 - 37             9. НВК №1  -  98 
  4. Гімназія №4 - 70            10.Гімназія №5           -  6 
  5. НВК«ЗОШ-гімназія»- 28                       11.Пліщинська гімназ.-   4 
                        6. Гімназія №6 -  30                           12. Плесенська ЗОШ -    3      
                                                                                                         ВСЬОГО:      601  
З подання адміністраціям закладів освіти більшої кількості довідок про 
малозабезпеченість сімей, копій рішень про встановлення опіки та піклування над  
неповнолітніми, документів, які підтверджують статус дітей, батьки яких беруть (брали) 
участь в АТО/ООС, учасників бойових дій, з сімей внутрішньо переміщених осіб, інших, 
кількість учнів, яким надається безкоштовне харчування,  впродовж року може 
змінюватись. 
 

ЗАВІЗОВАНО: 
 
Начальник  управління освіти                                                      Людмила ТИХОНЧУК 
         
Керуючий справами   виконавчого комітету                               Наталія БІЛАС   



 
 

 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Виконавець: головний спеціаліст управління освіти                       Людмила БАСИСТЮК   

 
 

                           
 
 
 ЗАВІЗОВАНО: 
 
Заступник міського голови                                                     Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 
Начальник  управління освіти                                                Людмила ТИХОНЧУК 
          

            Начальник  фінансового управління                                      Василь ДРИЩ 
 
Начальник відділу правового та 
кадрового забезпечення                                                     Руслан Ратушний 
 
 
Керуючий справами   виконавчого комітету                          Наталія БІЛАС 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


