
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від _______________№______ 
           м. Покровськ 

 

 

Про встановлення вартості харчування 

в закладах освіти Покровської міської ради 

згідно норм та Порядку організації харчування  

 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня           

2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», враховуючи 

рішення Покровської міської ради Донецької області від 21.07.2021 № 8/12-11 

«Про затвердження програми «Організація харчування дітей у закладах освіти 

Покровської міської ради Донецької області у 2021-2027 роки», рішення виконкому 

Покровської міської ради Донецької області від 19.08.2021 №364 «Про 

реорганізацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти», відповідно 

до Законів України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами),               

від 16.01.2020 № 463-ІХ «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), пункту 

7 статті 18 Закону України від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», Постанови 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», рішень Покровської міської ради Донецької 

області від 31.08.2018 №7/58-6 «Про внесення змін та доповнень до рішення 

міської ради 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 Покровськ, Родинське та смт.Шевченко на 2018-2021 роки»,             

з метою організації повноцінного якісного харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти відповідно до встановлених МОЗ вимог, керуючись статтями 32, 

59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (зі змінами), міська рада 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Відділу освіти Покровської міської ради Донецької області 

(Воротинцева) встановити з 01.01.2022 вартість харчування однієї дитини на день: 

 1.1.  в закладах загальної середньої освіти міської ради: 

 - для учнів 1-4 класів з розрахунку 18,00 гривень в день на одну дитину за 

рахунок місцевого бюджету (40% від вартості харчування) та 27,00 гривень за 

рахунок батьківської плати, що становить 60% від вартості харчування; 

  

 



 

 

 

- для учнів наступних пільгових категорій 45,00 гривень за рахунок місцевого 

бюджету (100%) згідно діючого законодавства, а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

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

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах; 

- дітей, батьки яких мають статус УБД;  

- дітей, батьки яких є учасниками операції об’єднаних сил (ООС), 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; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 - для учнів закладів сільської місцевості за утримання дітей в сім’ях, в яких 

виховується троє і більше дітей до 18 років розмір батьківської плати зменшується 

на 50%; 

 1.2.  в закладах дошкільної освіти міської ради: 

 1.2.1. для вихованців м.Покровськ, м.Родинське, сел.Шевченко і закладів 

сільської місцевості з розрахунку 20,00 гривень в день на одну дитину за рахунок 

місцевого бюджету (40% від вартості харчування) і 30,00 гривень за рахунок 

батьківської плати, що становить 60% від вартості харчування в день на одну 

дитину; 

 - для вихованців закладів сільської місцевості за утримання дітей в сім’ях, в 

яких виховується троє і більше дітей до 18 років розмір батьківської плати 

зменшується на 50%; 

1.2.3. для вихованців дошкільного підрозділу «Перлинка» навчально-

виховного комплексу № 2 з розрахунку 40,00 гривень в день на одну дитину за 

рахунок місцевого бюджету (60% від вартості харчування) і 30,00 гривень в день за 

рахунок батьківської плати, що становить 40% від вартості харчування однієї 

дитини в день; 

 1.2.4. від плати за харчування вихованців звільняються батьки, або особи, які 

їх замінюють: 

- 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 з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;  

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. 

 

 1.3. здійснювати впродовж січня-березня 2022 року моніторинг результатів 

впровадження норм та Порядку шляхом опитування батьків учнів і за потреби 

звітувати про хід виконання рішення на засіданнях виконкому на кінець 

навчального року. 

  

 2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) здійснювати з 

01.01.2022 фінансування харчування учнів в закладах загальної середньої освіти 

Покровської міської ради Донецької області в межах бюджету призначень на 2022 

рік. 

 

 3. Вважати рішення виконкому міської ради від 15.12.2020 №468 «Про 

організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

відділу освіти Покровської міської ради Донецької області у 2021 році» таким, що 

втратило чинність. 

 

 4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ 

освіти міської ради (Воротинцева), контроль на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О. 

 

 

Міський голова       Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про встановлення вартості харчування в закладах освіти  

Покровської міської ради згідно норм та Порядку організації харчування» 

 

 Постановою КМУ від 24.03.2021 № 305 були затверджені нові норми 

харчування у закладах освіти і Порядок організації харчування у закладах освіти, 

де визначено, що енергетична та поживна цінність їжі у закладах освіти повинна 

відповідати загальним віковим потребам здобувачів освіти згідно з нормами 

фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії, визначеними МОЗ. 

 У зв’язку з зазначеним виникла нагальна потреба в організації харчування 

у закладах освіти відповідно до визначених норм та встановлення вартості 

харчування однієї дитини в день в закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти, а саме:  

 1.1.  в закладах загальної середньої освіти міської ради: 

 - для учнів 1-4 класів з розрахунку 18,00 гривень в день на одну дитину за 

рахунок місцевого бюджету (40% від вартості харчування) та 27,00 гривень за 

рахунок батьківської плати, що становить 60% від вартості харчування; 

 - для учнів наступних пільгових категорій 45,00 гривень за рахунок 

місцевого бюджету (100%) згідно діючого законодавства, а саме: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

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

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах; 

- дітей, батьки яких мають статус УБД;  

- дітей, батьки яких є учасниками операції об’єднаних сил (ООС), 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; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 - для учнів закладів сільської місцевості за утримання дітей в сім’ях, в яких 

виховується троє і більше дітей до 18 років розмір батьківської плати зменшується 

на 50%; 

 1.2.  в закладах дошкільної освіти міської ради: 

 1.2.1. для вихованців м.Покровськ, м.Родинське, сел.Шевченко і закладів 

сільської місцевості з розрахунку 20,00 гривень в день на одну дитину за рахунок 

місцевого бюджету (40% від вартості харчування) і 30,00 гривень за рахунок 

батьківської плати, що становить 60% від вартості харчування в день на одну 

дитину; 

  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17#n14


 

- для вихованців закладів сільської місцевості за утримання дітей в сім’ях, в яких 

виховується троє і більше дітей до 18 років розмір батьківської плати зменшується 

на 50%; 

1.2.3. для вихованців дошкільного підрозділу «Перлинка» навчально-

виховного комплексу № 2 з розрахунку 40,00 гривень в день на одну дитину за 

рахунок місцевого бюджету (60% від вартості харчування) і 30,00 гривень в день за 

рахунок батьківської плати, що становить 40% від вартості харчування однієї 

дитини в день; 

 1.2.4. від плати за харчування вихованців звільняються батьки, або особи, які 

їх замінюють: 

- 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 з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»;  

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. 

  

 

  

Начальник відділу освіти     Л.Воротинцева 
 


