
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                        Михайлівка                                № 4 - 14/VІІІ 

 

 

Про організацію харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти та 

дітей, які відвідують заклади дошкільної 

освіти Михайлівської сільської ради у 

2021 році 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 25, 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», статті 35 Закону України 

«Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 

№ 116 «Про 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», від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2005 № 242/32 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15.06.2005 № 661/10941 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2020 № 667 «Про затвердження порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей державних і 

комунальних дошкільних закладах та інтернатних навчальних закладах», з 

метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку повноцінним 

збалансованим гарячим  щоденним харчуванням, Михайлівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити у 2021 році граничну вартість харчування у закладах 

загальної середньої освіти у розмірі 17 грн. 80 коп. за одноразове харчування 

(обіди) в день. 

1.1. Від плати за харчування у закладах загальної середньої освіти 

звільняються батьки або особи, що їх заміняють: 

- учнів 1- 4 класів; 



- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей - напівсиріт; 

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 

учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових 

обов’язків в зоні проведення АТО і дітей, які прибули із зони проведення 

антитерористичної операції; 

- дітей - інвалідів; 

- батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня 

забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для 

визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних 

і комунальних закладах дошкільної освіти; 

- дітей з малозабезпечених сімей; 

- дітей, що виховуються в сім’ях, які потрапили в складні життєві 

обставини.  

1.2. Встановити, що плата батьків за харчування однієї дитини у 

закладах загальної середньої освіти складає 50% від загальної вартості для 

дітей з багатодітних сімей та сім`ям, які мають трьох і більше дітей. 

2. Встановити у 2021 році граничну вартість харчування у дошкільних 

навчальних закладах у розмірі 40 гривень в день (сніданок, обід, полудник). 

2.1. Встановити, що плата батьків за харчування однієї дитини у 

дошкільних навчальних закладах складає 50% від загальної вартості і 

становить 20 гривень в день. 

2.2. Від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах 

звільняються батьки або особи, що їх заміняють: 

- дітей - сиріти і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей - напівсиріт; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 

учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових 

обов’язків в зоні проведення АТО і дітей, які прибули із зони проведення 

антитерористичної операції; 

- батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня 

забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для 

визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних 

і комунальних закладах дошкільної освіти; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей із числа 

осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

3. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147


може переглядатися на протязі року, але не більше одного разу, та 

запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів 

(довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, 

виданих за місцем отримання доходів і довідки про склад сім'ї, виданої 

виконкомом сільської ради). Якщо представлені батьками документи, 

викликають сумнів щодо їх достовірності, керівник дошкільного навчального 

закладу може зробити запит до підприємств, організацій, установ, які  видали 

довідки, щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності 

документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру 

плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, плата з них 

справляється за весь період, на який батьки були звільнені від плати, або 

зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік та місяці поточного 

року.  

З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати 

або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі, визначеному 

п.2.1. цього рішення. 

4. Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься 

плата, до банківських установ. Керівники дошкільних навчальних закладів 

несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі 

невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, 

визначеному чинним законодавством. 

5. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі 

хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх 

замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не 

справляється.  

6. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, культури, сім’ї, молоді, спорту та у справах дітей. 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сільської ради  

26.02.2021 № 4 - 14/VІІІ 

 

 

Розрахунок 

вартості харчування 

 

№п/п Назва продукту 

харчування 

Норма на 1 

учнів в 

день в   

Ціна за 1 кг  

в гривнях 

Сума 

 

в гривнях 

1 Хліб 0,06  13,50 

22,50 

1,35 

2 Борошно 0,005 12,70 0,64 

3 Крупи, Макарони 0,021 25 0,53 

4 Цукор 0,015 14,50 0,22 

5 Масло вершкове 0,008 190 1,52 

6 Олія 0,007 30 0,21 

7 Картопля 0,1 13 1,30 

8 Цибуля 0,05 8 0,40 

9 Буряк 0,02 9 0,18 

10 Морква 0,03 10 0,30 

11 Капуста 0,05 7 0,35 

12 Фрукти, соки 0,05 16 0,80 

13 Яйця 1,4 2,70  0,68 

14 Молоко 0,018 9 0,16 

15 Сир кисломолочний 0,016 95 1,52 

16 Сметана 0,005 73 0,37 

17 М’ясо та м’ясопродукти 0,035 130 4,55 

18 Риба та рибопродукти 0,025 76 1,90 

19 Чай 0,0005 160 0,08 

20 Сухофрукти 0,008 30 0,24 

21 Томатна паста 0,001 40 0,04 

22 Спеції в т.ч. дріжджі, 

сіль, какао. 

  0,46 

Всього 17,80 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім’ї,  

культури та охорони здоров’я виконавчого  

комітету Михайлівської сільської ради     Іван ГЛАГОЛА 

 

 

 


