
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від __15.12.2020__№_468___ 
           м. Покровськ 

 

Про організацію харчування  дітей у  

закладах дошкільної та загальної середньої  

освіти відділу освіти Покровської міської  

ради Донецької області у 2021 році 

 

 

 Керуючись Законом України від 05.09.2017 року № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами), 

Законом України від 11.07.2001 року № 2628-III «Про дошкільну освіту», (зі змінами), Законом 

України від 16.01.2020 року № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами), 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих оздоровчих закладах», Порядком встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 № 667, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами), 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 «Порядок 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» (зі змінами), статтею 2 Закону України від 22.10.1993 року № 3551-XII «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), пунктом 7 статті 18 Закону 

України від 20.12.1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.08.2014 №413 «Про затвердження порядку надання статусу учасника бойових дій 

особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення» (зі змінами), 

рішенням Покровської міської ради Донецької області від 17.01.2018 № 7/50-10 «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників операції об’єднаних сил та 

учасників АТО та членів їх сімей-мешканців міст Покровська, Родинське та смт. Шевченко на 

2018-2021 роки» (зі змінами), статтями 32, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), виконком міської  ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб)  

1.1.  встановити  в закладах дошкільної освіти з 1 січня 2021 року: 

 1.1.1.Вартість харчування однієї дитини на день в розмірі 36,00 гривень; 

 



 1.1.2. Розмір батьківської плати за харчування дітей встановити в розмірі 60%   від 

вартості харчування – 21,60 гривень в день на одну дитину; 

 1.2. встановити у навчально-виховному  комплексі № 2  дошкільному підрозділі 

«Перлинка» Покровської міської ради Донецької області з 1 січня 2021 року: 

               1.2.1. Вартість харчування однієї дитини на день в розмірі 54,00 гривні; 

               1.2.2.. Розмір батьківської плати за харчування дітей встановити в розмірі 40%      від 

вартості харчування – 21,60 гривень в день на одну дитину; 

 2. Розмір плати за утримання дітей зменшується на 50% для батьків, у сім’ях, де 

виховується троє і більше дітей до 18 років; 

 3. Від плати за харчування звільняються батьки, або особи, які їх замінюють, які  

виховують: 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

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

обов’язків; 

- дітей-інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами та дітей із затримкою психічного 

розвитку; 

- дітей, батьки яких мають статус АТО, УБД та ООС, або демобілізованих; 

- дітей, один із батьків яких загинув під час ООС; 

- дітей, батьки яких постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС; 

- дітей, один із батьків яких загинув під час проведення масових акцій громадського протесту, 

що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014; 

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

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. 

 4. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області (Голуб) організувати 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року: 

               4.1. З розрахунку 22,00 гривні в день на одну дитину за рахунок місцевого бюджету 

для учнів 1-11 класів: 

- з числа дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. 

- з числа дітей, батьки яких мають статус УБД; 

- дітей, батьки яких є учасниками операції об’єднаних сил (ООС) та учасників АТО або 

демобілізованих; 

- дітей, один із батьків яких загинув під час ООС;  

- дітей, один із батьків яких загинув під час проведення масових акцій громадського протесту, 

що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014; 

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

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. 

 4.2.З розрахунку 13,00 гривень в день на одну дитину за рахунок місцевого бюджету 

для учнів 1-4 класів, крім дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

 5.Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Порецька) здійснювати 

фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів 

дошкільної освіти в межах бюджету призначень на 2021 рік. 

 

 



  6. Рішення виконкому міської ради від  26.12.2019 № 528 «Про організацію харчування 

дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» зі змінами від 04.06.2020 № 190 визнати такими, що втратили 

чинність. 

 7. Координацію цього  рішення покласти на відділ освіти Покровської міської ради 

Донецької області (Голуб), контроль - на заступника міського голови Ларіну В.В. 

 

  

 

 

Заступник міського голови      С.Федоров 

 


