
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

позачергова VІІ сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 18 серпня 2021 року смт. Більшівці
№ 1049

Про організацію харчування
учнів та вихованців в навчальних
закладах Більшівцівської селищної
ради територіальної громади
на 2021-2022 начальний рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно з постановами
Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах» «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних закладів», з метою забезпечення здоров’я
учнів для якісної організації харчування, керуючись ст. 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Затвердити перелік категорій учнів в загальноосвітніх навчальних
закладах Більшівцівської селищної ради територіальної громади для організації
безкоштовного харчування в 2021-2022 році:

1.1. Діти-сироти (напівсироти,круглі сироти);
1.2. Діти позбавлені батьківського піклування;
1.3. Учні 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
1.4.Діти- інваліди.
1.5. Діти, батьки яких, приймали участь в АТО.
2. Затвердити перелік категорій вихованців в дошкільному навчальному

закладі, Кінашівського ліцею та Жалиборівської гімназії Більшівцівської
селищної ради територіальної громади для організації безкоштовного
харчування в 2021-2022 навчальному році:

2.1. Діти-сироти;



2.2. Діти позбавлені батьківського піклування;
2.3. Діти-інваліди;
2.4. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
2.5. Діти, батьки яких, приймали участь в АТО.
3.  Затвердити перелік категорій вихованців в дошкільному навчальному

закладі ясла-садок «Вербиченька».
3.1. Діти-сироти;
3.2. Діти позбавлені батьківського піклування;
3.3. Діти-інваліди;
3.4. Діти, батьки яких, приймали участь в АТО
3.5. Часткова плата 50 % багатодітним сім’ям від 3 і більше дітей до 18

років.
4. Встановити на 2021-2022навчальний рік вартість харчування у

загальноосвітніх навчальних закладах Більшівцівської селищної ради ТГ на
одну дитину в день:

4.1. Для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з
одноразовим харчуванням – до 22грн.

5. Встановити на 2021-2022начальний рік вартість харчування для
вихованців дошкільного навчального закладу «Вербиченька»: від 2 до 3 років -
35 грн., частка батьківської плати - 20 грн., від 3 до 6 років–45 грн., частка
батьківської плати -25 грн. за один день з триразовим харчуванням. В
Кінашівському ліцеї та Жалиборівській гімназії – 45 грн. в день, частка
батьківської плати-35 грн. В Більшівцівському ліцеї – 45 грн. в день, частка
батьківської плати-35 грн.

6. Встановити на 2022 рік вартість харчування дітей в таборах
відпочинку та оздоровлення –20 тис. грн.

7. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на начальника
відділу освіти, охорони здоров’я, культури, туризму та зовнішніх зв’язків
Крупу Л.Ф.

8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,охорони здоров’я,та
соціального захисту.

Більшівцівський селищний  голова Василь Саноцький


