
КОПІЯ
УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН

ФЕОДОСІЇ ВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
8 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«12» липня 2021 р. с. Ходосівка

Про затвердження порядку організації 
харчування дітей у закладах загальної 
середньої освіти та закладах дошкільної освіти 
Феодосіївської сільської ради з 01 вересня 2021 року

Керуючись п. 2 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім'ям», постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Наказом Міністерства освіти і 
науки від 21.11.2002 N 667 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження 
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», наказом 
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, сесія 
Феодосіївської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Покласти функції організації харчування дітей у закладах загальної 
середньої освіти та закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого 
бюджету та залучених коштів з 01 вересня 2021 року на комунальне 
підприємство Фудсервіс Феодосіївської сільської ради Обухівського району 
Київсі

ЗГІДІ
ОРИГІН

адів загальної середньої освіти:
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провести батьківські збори із залученням представників ІШДШ 
на яких розглянути питання запровадження нового підходу до організації 
харчування дітей у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної 
освіти;

термін - до 15 жовтня 2021 року

зібрати документи, які підтверджують право на одержання 
безкоштовного харчування відповідно до рішення Феодосіївської сільської 
ради, скласти списки дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів, затвердити 
їх наказом та подати до КП «Фудсервіс».

термін - 1 вересня 2021 року,
по мірі надходження інформації

3. Секретарю Феодосіївської сільської ради Походні А.О. забезпечити 
оприлюднення даного рішення на офіційному вебсайті Феодосіївської сільської 
ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку,

М.Л. Пянчук



УКРАЇНА 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН

ФЕОДОСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
8 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
«12» липня 2021 року с. Ходосівка № 12

Про затвердження плати за харчування 
дітей в закладах загальної середньої 
освіти та закладів дошкільної освіти 
Феодосіївської сільської ради з 01 вересня 2021 року

Керуючись п. 2 ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про охорону дитинства», «Про дошкільну 
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім'ям», постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Наказом Міністерства освіти і 
науки від 21.11.2002 N 667 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження 
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», наказом 
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, сесія 
Феодосіївської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01 вересня 2021 року розмір плати, що вносять батьки, 
або особи, які їх замінюють за перебування дітей у закладах дошкільної освіти 
та дошкільних групах навчально-виховних комплексів Феодосіївської сільської 
ради на рівні:

- 50 відсотків за рахунок бюджету;
- 50 відсотків за рахунок батьків,
- від загальної вартості харчування на одну дитину з розрахунку до 50,00 

гри. в день.
1.1. Встановити пільгу 100% за харчування у закладах дошкільної
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освіти та дошкільних групах навчально-виховних комплексів:
- дітям-сиротам;
- дітям-напівсиротам;
-дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям-інвалідам;
-дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», згідно довідки;
-дітям із сімей, батьки яких беруть або брали участь у антитерористичній 

операції та ООС на сході України або загинули під час її проведення;
-дітям із сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих 

територій.
Підставою для звільнення від плати за харчування є подана заява батьків, 

або осіб які їх замінюють, розпорядження районної державної адміністрації про 
призначення опікунів, копія посвідчення дитини-інваліда, довідка із управління 
соціальне захисту населення, відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», довідка з військової частини 
або копія військового квитка із записом про участь в АТО та ООС, довідка із 
управління соціального захист населення про статус дитини із сім’ї вимушених 
переселенців із тимчасово окупованих територій України, сім’ї вимушених 
переселенців із тимчасово окупованих територій України.

1.2.Зменшити розмір сплати батьківської плати за харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти та дошкільних групах навчально-виховних 
комплексів на 50 відсотків батькам з розрахунку від розміру батьківської плати, 
у сім'ях яких:

- троє і більше дітей;
-діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на 

обліку в службі у справах дітей та тимчасово проживають в БО «Кризовий 
центр соціальної реабілітації дітей «Моя родина» с. Хотів.

Підставою для звільнення є подана заява батьків, або осіб, які їх 
замінюють, розпорядження районної державної адміністрації, копія 
посвідчення багатодітної родини.

2. Встановити з 01 вересня 2021 року розмір плати, що вносять батьки, 
або особи, які їх замінюють за харчування здобувачів освіти які навчаються в 
загальноосвітніх навчальних закладах Феодосіївської сільської ради з 
розрахунку до 35 грн. 00 коп. в день,

2.1. Встановити пільгу 100% за харчування у загальноосвітніх, 
навчальних закладах здобувачам освіти:

- учням 1-4 класів;
- учням 5-11 класів з числа:



коп
- дитини із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», згідно довідки;
- учнів, батьки яких беруть або брали участь у антитерористичній 

операції та ООС на сході України або загинули під час її проведення;
дітей із сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих

територій.
Підставою для звільнення від плати за харчування є подана заява батьків, 

або осіб які їх замінюють, розпорядження районної державної адміністрації про 
призначення опікунів/піклувальників, копія посвідчення дитини-інваліда, 
довідка із управління соціальне захисту населення, відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», довідка 
з військової частини або копія військового квитка із записом про участь в АТО 
та ООС, довідка із управління соціального захист населення про статус дитини 
із сім’ї вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій України, 
сім’ї вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій України.

3. Плата за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти та 
закладах дошкільної освіти Феодосіївської сільської ради вноситься на рахунок 
Комунального підприємства «Фудсервіс» Феодосіївської сільської ради 
Обухівського району Київської області щомісяця, не пізніше 15 числа 
поточного місяця, за який вноситься плата. В разі виникнення заборгованості, 
суми заборгованості стягуються в порядку, визначеному чинним 
законодавством України.

4. Дане рішення набирає чинності з 01 вересня 2021 року.
5. Рішення сесії Феодосіївської сільської ради від 25 грудня 2019 року 

№10 «Про затвердження плати за харчування дітей в закладах загальної 
середньої освіти та закладів дошкільної освіти Феодосіївської сільської ради на 
2021 рік» зі змінами внесеними 19 лютого 2021 року № 63/03/21-VIII вважати 
таким, що втратило чинність з 01 вересня 2021 року.

6. Секретарю Феодосіївської сільської ради Походні А.О. забезпечити 
оприлюднення даного рішення на офіційному вебсайті Феодосіївської сільської 
ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, 
регламенту та законності.

ЗГІД 
ОРИГН

Сільські М.Л. Пянчук


