
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

28.05.2021                                        Михайлівка                                     № 6 - 3/VІІІ 

 
 

Про внесення змін до рішення сільської ради  

від 26.02.2021 № 4 - 14/VIII «Про організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти та дітей, які відвідують заклади дошкільної 

освіти 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 «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 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення дітей дошкільного та 

шкільного віку повноцінним збалансованим гарячим щоденним харчуванням, 

сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести до рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 14/VIII «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які 

відвідують заклади дошкільної освіти сільської ради у 2021 році» наступні 

зміни: 

1.1. Пункт 2 рішення доповнити підпунктом 2.3.: 



«2.3. Розмір плати зменшується за харчування у дошкільних закладах освіти 

на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей від розміру 

встановленому пунктом 2.1 рішення. 

При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються 

падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані 

в сім'ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі 

смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до 

позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або 

направленням на примусове лікування, тощо».  

2. Контроль за виконанням цього рішення 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  

 

 


