
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «___» ___________ 2021 року № _____ 
м. Олександрія 

 
Про організацію харчування дітей у закладах  
освіти м. Олександрії у 2021-2022 навчальному році 
 

Відповідно до пп.6 п.а) ст. 32, п.2) ч.1, ч.2 ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  п.3 ст.56 Закону України «Про освіту», п.7, ст., 20 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», ч.5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про 
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 
постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні 
питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» (із змінами), пп.2 п.1 Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 
харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб»,  на виконання рішення міської ради від 
24.12.2020 року № 21 «Про затвердження Міської комплексної програми соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції,  операції об’єднаних сил, членів їх сімей, 
сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності, учасників добровольців, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України та 
вшанування пам’яті загиблих на 2021-2025 роки», з метою організації повноцінного 
харчування  та поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 
інклюзивних класах, дітей із багатодітних сімей, які опинились в складних життєвих 
обставинах та перебувають на обліку в Олександрійському міському центрі соціальних 
служб, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», учнів, батьки яких загинули, поранені, були 
або є учасниками АТО/ООС, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають 
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів    
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Дозволити управлінню освіти міської ради з 01 вересня 2021 року організувати в 

закладах загальної середньої освіти безоплатне харчування на 2021-2022 навчальний рік 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, дітей із сімей, які 
отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям» та дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах 
та перебувають на обліку в Олександрійському міському центрі соціальних служб вартістю 
23.00 грн. на день. 

   2. Дозволити управлінню освіти міської ради з 01 вересня 2021 року організувати в 
закладах загальної середньої освіти безоплатне харчування на 2021-2022 навчальний рік 
учнів, батьки яких загинули, поранені, були або є учасниками АТО, дітей з числа внутрішньо 



2 
 
переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, вартістю 23.00 грн. на день. 

3. З  01 вересня 2021 року встановити вартість харчування дітей на добу в розмірі: 
- у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних 

комплексів – 37.00 грн.; 
            - у санаторному закладі дошкільної освіти (яслах-садку) № 16 компенсуючого типу – 
45.00 грн.; 

- дітей-вихованців груп денного короткотривалого перебування закладу дошкільної 
освіти (ясел-садка) № 25 – 27.75 грн.   

 4. З 01 вересня 2021 року встановити розмір батьківської плати за харчування дітей – 
вихованців: 

- закладів дошкільної освіти (крім санаторного закладу дошкільної освіти (ясел-садка)     
№ 16 компенсуючого типу); дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів: 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 - дошкільний навчальний заклад», 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 - дошкільний навчальний заклад 
«Лісова казка», «Марто-Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад»,  «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад»; Головківського закладу загальної середньої 
освіти  І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти, в розмірі 22.20 грн. на добу; 

- дітей-вихованців груп денного короткотривалого перебування закладу дошкільної 
освіти (ясел-садка) № 25, в розмірі 16.65 грн. на добу. 

5. З 01 вересня 2021 року дозволити управлінню освіти міської ради організувати 
безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-
виховних комплексів: 

- дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
- дітей-інвалідів; 
- дітей, батьки яких загинули, поранені, були або є учасниками АТО, дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів. 

6. З 01 вересня 2021 року дозволити управлінню освіти міської ради організувати 
харчування у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних 
комплексів із знижкою на 50% з батьківської плати за харчування дітей із сімей, які мають 
троє і більше дітей. 

7. Для учнів перших класів, що розміщені на базі закладів дошкільної освіти, 
дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, харчування здійснювати за 
нормами та порядком, що визначені для дітей дошкільного віку. 

8. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування видатків на 
організацію безоплатного харчування дітей пільгових категорій в закладах загальної 
середньої освіти згідно з фактичними витратами у межах загального фінансування 
управління освіти міської ради.  

9. Контроль   за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  міського   
голови  з   питань  діяльності  виконавчих  органів  ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету      Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


