
 
 

Ватутінська  міська  рада 

Черкаської  області 

Виконавчий  комітет 

Рішення 

                    
від  28.01. 2016 № 36 

 

Про організацію харчування  учнів 

в загальноосвітніх навчальних закладах міста 

 
  Відповідно до підпункту 6  пункту «а»  статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет 

на 2016 рік», Постанови КМУ від 02.02.2011р №116 «Про затвердження 

Порядку 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», 

рішення Ватутінської міської ради від 30.12.2015 №5-1/VIІ  «Про міський 

бюджет на 2016 рік», рішення Ватутінської міської ради від 30.01.2015 №69-

21/VІ «Про нову редакцію міської комплексної Програми «Турбота» на 2014-

2018 роки», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів (ДСанПіН 5.5.2.008-01 р.10) з метою 

належної організації  харчування дітей в загальноосвітніх навчальних закладах 

міста виконавчий комітет Ватутінської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Відділу освіти (Н.Я.Жовновата) забезпечити організацію триразового 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у 

групах продовженого дня та інших учнів, за бажанням батьків, з розрахунку 14 

гривень 50 копійок (батьківська плата)  на одну дитину відповідно а саме : 

Для учнів 1-4-х класів, які перебувають у групах продовженого дня та 

інших учнів,  за бажанням батьків,  відповідно: 

сніданок - 5 гривні 50 копійок; 

обід - 6 гривень  ; 

полуденок - 3 гривні . 

Для учнів 5-11-х класів,  за бажанням батьків,  відповідно: 

сніданок - 5 гривні 50 копійок; 

обід - 6 гривень ; 

полуденок -3 гривні . 

         2.  Відділу освіти (Жовновата Н.Я.)  організувати безкоштовне 

харчування: 

         2.1.  дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1-11 

класів  з розрахунку  6 гривень    на дитину в день; 



         2.2. дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування учнів 1-х 

класів, які перебувають в групах продовженого дня та дошкільних навчальних 

закладах, в розмірі 14 гривень 50 копійок в день; 

          2.3.  дітей шкільного віку, які переміщуються з  тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції на 

територію м. Ватутіне та  с. Скаливатка  з розрахунку 6 гривень     в день; 

          2.4. учнів 1-х класів, які переміщуються з  тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції на територію м. 

Ватутіне та  с. Скаливатка та перебувають в групах продовженого дня та 

дошкільних навчальних закладах, в розмірі 14 гривень 50 копійок в день; 

 2.5.дітей, батьки яких є мобілізованими та учасниками антитерористичної 

операції в Донецькій і Луганській областях  або батьки (один з батьків) яких 

загинули під час участі в антитерористичній операції з розрахунку вартості  5 

гривень 50 копійок та учнів 1-х класів, які перебувають в групах продовженого 

дня та в дошкільних навчальних закладах міста, в розмірі 14 гривень 50 копійок 

в день. 

2.6. учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу  молозабезпеченим сім’ям» 

3. Фінансовому управлінню (Пінькас В.М.)  забезпечити фінансування 

витрат на харчування учнів згідно: 

- пункту  2.1. за рахунок субвенції з державного  бюджету; 

- пункту  2.2. за рахунок коштів з місцевого  бюджету;  

- пункту  2.3. за рахунок субвенції з обласного  бюджету; 

- пункту  2.4.за рахунок коштів з місцевого бюджету; 

- пункту  2.5 за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

- пункту  2.6 за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

4. Рішення набирає чинності з 01.02.2016 року. 

5. Рішення  виконавчого комітету  від 24.09.2015 №350  «Про організацію  

харчування учнів в навчальних закладах міста»  вважати таким, що втратило 

чинність.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на Матвійчука С.А. - 

першого заступника міського голови. 

 

 

 

         Міський  голова                                                 О.Б.Лисюк 
 

 

 

 


