
 

  
 

КОЗЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

   18.10.2021 №  358      

                                 

  Про затвердження вартості харчування вихованців  закладів 

дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної середньої 

освіти,  учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій закладів загальної 

середньої освіти Козятинської міської територіальної громади 
 

 

Заслухавши інформацію  начальника управління освіти та спорту І.Мадей 

«Про затвердження вартості харчування вихованців  закладів дошкільної освіти 

та дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти,  учнів 1-4 класів та 

дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Козятинської 

міської територіальної громади»,  керуючись  Законами України «Про освіту»,  

«Про дошкільну освіту»  та ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Установити частку бюджетних коштів для забезпечення харчування 

дітей в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів 

загальної середньої освіти в  розмірі 50% від повної вартості: 

-    для дітей ясельної групи – 17,35 грн.; 

-    для дітей інших груп  -23,75 грн. 

-  

2. Забезпечити  безкоштовним харчуванням в  закладах дошкільної освіти 

та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми 

потребами та дітей  з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; дітей із сімей тимчасово переміщених осіб; дітей, 

батьки яких брали участь в антитерористичній операції та беруть 

безпосередню участь в операції об’єднаних сил; дітей,  батьки яких загинули 

абоотримали поранення під час антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил; дітей, батьки яких отримали інвалідність як учасники 

бойових дій; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; дітей, дітей соціально-незахищених 

категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 



3. Затвердити наступну середню вартість харчування за рахунок 

бюджетних коштів: 

3.1. Для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти 

Козятинської територіальної громади  – 100% оплата вартості сніданків 

(обідів) за рахунок коштів міського бюджету- 22,00 грн. 

3.2. Для учнів 9-11класів, які підвозяться  до закладів загальної 

середньої освіти Козятинської територіальної громади– 100% оплата вартості 

сніданків (обідів) за рахунок коштів міського бюджету- 22,00 грн. 

3.3. Забезпечити безплатним  харчуванням учнів пільгових категорій 5-11 

класів  (дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей  з інвалідністю; дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей із сімей тимчасово переміщених 

осіб; дітей, батьки яких брали участь в антитерористичній операції та беруть 

безпосередню участь в операції об’єднаних сил; дітей,  батьки яких загинули 

або отримали поранення під час антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил; дітей, батьки яких отримали інвалідність як учасники 

бойових дій; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; дітей, дітей соціально-незахищених 

категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах). 

 

4. Фінансовому управлінню Козятинської міської ради (П.Холковський) 

забезпечити фінансування харчування вихованців та учнів в повному обсязі. 

5. Вважати таким, що  втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Козятинської міської ради №1 від 25.01.2021 року. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на секретаря 

міської ради  Т.Римшу. 

 

 

 

Міський голова                                Тетяна ЄРМОЛАЄВА 

 
 

 

 


