
ПРОЄКТ 

 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

____________________  СЕСІЯ 

_______ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ ______/_______-2020                                                   

від ____ ._____2020 року                                                                                              м. Заставна 

 

 

Про внесення змін до Програми  

«Про організацію харчування  дітей  

в навчальних та дошкільних комунальних 

 закладах Заставнівської міської ради на 2019 рік» 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 червня 2002р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження 

Порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей внутрішньо переміщених осіб» від 16.01.2020 року та перехідних положень до цього  

Закону, міська рада 

 

 В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни в додаток до Програми « Про організацію харчування  дітей в навчальних 

та дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської ради на 2020 рік», затвердженої 

рішенням ХXIV сесії  VII скликання від  12 грудня 2019 року № 485/24-2019 - «Категорії 

вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої м. Заставна і с. 

Вербівці, харчування яких здійснюється за кошти міського бюджету» та викласти його в новій 

редакції, що додається.     

       2. Затвердити та увести у дію 16.03.2020 року,  нову редакцію додатку «Категорії 

вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої м. Заставна і с. 

Вербівці, харчування яких здійснюється за кошти міського бюджету» до Програми « Про 

організацію харчування  дітей в навчальних та дошкільних комунальних закладах 

Заставнівської міської ради на 2020 рік», затвердженої рішенням ХXIV сесії  VII скликання від  

12 грудня 2019 року № 485/24-2019. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення та міжнародних відносин.   

  

 

 

       Міський голова                                                                           В. Радиш 

 

 

 



Додаток до рішення 

Заставнівської міської ради 

___.03.2020 №___/___-2020  

 

Категорії  

вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої м. Заставна і 

с. Вербівці, харчування яких здійснюється за кошти міського бюджету 

 

В закладах дошкільної освіти за кошти міського бюджету (у розмірі 100%) 

організовується харчування для:  
 

- дітей – сиріт; 

- дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей – з особливими освітніми потребами (інвалідів) ; 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (ООС);  

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 

обов'язків; 

- дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (ООС) та 

беруть участь в операції об’єднаних збройних сил;  

- дітей, з сімей батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;  

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції  

та воєнних операцій об’єднаних сил;  

- дітей, які прибули на постійне або тимчасове проживання до м. Заставна та с. Вербівці з 

Донецької та Луганської областей; 

-дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів; 

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

  Всі інші вихованці закладів дошкільної освіти фінансуються з міського бюджету у 

розмірі 50 % від загальної вартості харчування однієї дитини в день, або це становить 20 грн.  

 

В закладах загальної середньої освіти за кошти міського бюджету ( у розмірі 100%) 

організовується харчування учнів 1-11 класів з числа:  
 

- дітей – сиріт;  

- дітей, позбавлених батьківського піклування;  

- дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям»  

- дітей з особливими освітніми потребами (інвалідів), які навчаються в інклюзивних 

класах;  

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (ООС);  

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 

обов'язків;  

- дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та беруть 

участь в операції об’єднаних збройних сил;  

- дітей, з сімей батьки яких отримали інвалідність як учасники бойових дій;  

- дітей, батьки яких отримали поранення під час проведення антитерористичної операції 

та воєнних операцій об’єднаних сил;  

- дітей, які прибули на постійне або тимчасове проживання до м. Заставна та с. Вербівці з 

Донецької та Луганської областей; 

- дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів; 

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

 

 

 Секретар міської ради                                                                       Р. Леванін 


