
  

                                  
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

13 сесія  VІІІ скликання   

РІШЕННЯ  

23 грудня 2021 року        № 13-18/VІІІ  

                             

Про внесення змін до рішення 

Руськополянської сільської ради 

від 24.12.2020 № 3-6/VIII «Про 

затвердження програми 

«Організація харчування дітей 

ЗЗСО та ЗДО Руськополянської 

ТГ на 2021-2023 роки»  

(зі змінами)  

  

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям», «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року 

№ 76VIII, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанова 

Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки 

України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 

661/10941, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частина 10 ст.7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», п. 2.2. Наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002,             

№ 05-12/148, клопотання Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 від 

29.11.2021, № 05-10/174, клопотання Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 

1 від 29.11.2021, № 05-08/122, клопотання Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

від 29.11.2021 № 05-15/179, клопотання Дубіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від 

29.11.2021, №71/01, клопотання ЗДО (ясла-садок) «Світлячок» 

Руськополянської сільської ради від 03.11.2021 № 41, клопотання ЗДО (ясла-

садок) «Берізка» Руськополянської сільської ради від 03.11.2021 №84, 

клопотання ЗДО (ясла-садок) «Дубок» с. Дубіївка Руськополянської сільської 



ради від 30.11.2021 № 43/01, клопотання ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» с. 

Геронимівка Руськополянської сільської ради від 01.12.2021, Руськополянська 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Пункт 2-6 рішення Руськополянської сільської ради від 24.12.2020 

р. № 3-6/VIII «Про затвердження програми «Організація харчування дітей ЗЗСО 

та ЗДО Руськополянської ТГ на 2021-2023 роки» викласти в новій редакції, а 

саме:  

 « 2. Встановити вартість безкоштовного гарячого харчування з 01.01.2022 

року за рахунок коштів місцевого бюджету для учнів закладів загальної 

середньої освіти: учням 1-4 класів розмірі 12,00 грн., учням пільгових категорій 

5-11класів (дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах 

(групах), учням із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, батьки яких є 

учасниками бойових дій в зоні АТО або загинули в зоні АТО, дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів) у розмірі 15,00 грн. 

до кінця фінансового року.  

3. Встановити вартість гарячого харчування з 01.01.2022 року за 

рахунок батьківських коштів для учнів 5-11 класів у розмірі 20,00 грн. та 

вихованців ГПД 1-4 класів у розмірі 15,00 грн. до кінця фінансового року.  

4. Встановити вартість харчування з 01.01.2022 року в закладах 

загальної середньої освіти однієї дитини за один день в літній оздоровчий 

період 2022 року за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 20,00 грн.  

5. Встановити з 01.01.2022 року плату батьків в розмірі 70% за 

відвідування дитиною закладу дошкільної освіти та 30% за рахунок місцевого 

бюджету від вартості харчування дитини та затвердити вартість харчування 

однієї дитини за один день: в ДНЗ «Берізка», ДНЗ «Світлячок», ДНЗ «Сонечко» 

та ЗДО «Дубок» 3-х разове харчування:  

- в садових групах в сумі 45,00 грн.;  

- в ясельних групах – 40,00 грн.  

6. Збільшити вартість харчування на літній оздоровчий період на              

10 %». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва і з питань освіти, фізичного 

виховання, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення та 

молодіжної політики.  

 

Сільський голова        Олег ГРИЦЕНКО    


