
ПРОЕКТ 

 

УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

18 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

                                                                    

 

Від   01.02.2019 року                                                                                №  18-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

м. Кам’янка 

 

Про організацію харчування у закладах 

загальної середньої освіти об’єднаної 

територіальної громади на І півріччя 2019 року 

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись абзацом 4 ч.3 ст. 5 Закону України «Про охорону 

Дитинства», частиною 1 ст. 25 Закону України «Про освіту», Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України,  Міністерства освіти і науки від 

01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», з метою  організації харчування 

учнів 1-11 класів та дітей пільгових категорій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Керівникам закладів загальної середньої освіти здійснювати 

організацію одноразового харчування в шкільних їдальнях у закладах загальної 

середньої освіти територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету 

та батьківської плати з 01.02.2019 року у розмірі: 

 1.1. Учням 1-4 класів закладів загальної середньої освіти  територіальної 

громади середню денну вартість харчування у розмірі до – 12 грн., в тому числі 

за рахунок коштів місцевого бюджету  та  батьківської плати, яка становить 5 

грн.; 

 1.2. Дітям – сиротам, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою, середню денну вартість безкоштовного  харчування у 

розмірі до – 12 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету; 

 1.3. Дітям з малозабезпечених сімей 1-4 класів у розмірі до – 12 грн. 

середню денну вартість харчування за рахунок коштів місцевого бюджету за 

наявності відповідних підтверджуючих документів; 

 1.4. Учням1-11 класів закладів загальної середньої освіти, один з батьків 

яких є учасником АТО або загинув під час проведення АТО, дітям інвалідів 

війни, дітям-інвалідам, дітям – із сімей переселенців, середня денна вартість 



харчування складає до – 12 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету за 

наявності відповідних підтверджуючих документів; 

 1.5. Решті учнів закладів загальної середньої освіти середню денну 

вартість харчування у розмірі до – 12 грн. за рахунок батьківської плати.   

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради та 

постійну комісію з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

Міський голова                                                                                         В.І.Тірон 

 


