
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XVІI позачергова сесія VIII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня 2021 р.         №  

м. Бібрка 

 

Про забезпечення норм харчування, встановлення плати та надання пільг за харчування 

дітей у закладах освіти Бібрської міської ради Львівського району Львівської області 

Відповідно до ст. 140, 146 Конституції України, пп. 6 п. «а», пп. 8 п. «б» ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанов Кабінету 

Міністрів України № 856 від 19.06.2002 р. «Про організацію харчування окремих категорій 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», № 305 від 24.03.2021 р. «Про затвердження 

норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», № 116 від 02.02.2011 р. «Про затвердження порядку 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), 

від 31.10.2018 р. Порядком визначення періодичності здійснення планових заходів державного 

контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про 

харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною 

службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від її провадження, Порядком організації харчування дітей у 

навчальних і оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України № 242/329 від 01.06.2005 р., спільним 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 

298/227 від 17.04.2006 р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України № 667 від 

21.11.2002 р. «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей 

у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» № 1243 від 

26.08.2002 р. «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 953/7241 від 06.12.2002 р. (зі 

змінами і доповненнями, наказу Міністерства охорони здоров’я № 2205 від 25.09.2020 р. 

«Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти», наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 р. «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах 

Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» із змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015 р., наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України № 446 від 08.08.2019 р. «Про 

затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю 

у формі аудиту постійно діючих процедур, засновані на принципах НАССР», наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України № 447 від 08.08.2019 р. «Про 

затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог 

законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин, плану заходів з 

реформування системи шкільного харчування, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 1008-р від 05.08.2020 р., Методичних рекомендацій Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2208-20 від 30.10.2020 р. щодо 

методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах 
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освіти, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Здійснювати у 2022 році безкоштовне харчування з одноразовим режимом: 

- учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти на території Бібрської міської ради; 

- учнів 5-11 класів із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; дітей героїв Небесної сотні, дітей, 

батьки яких є військовослужбовцями військової служби за контрактом, дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб, діти-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей з інвалідністю, 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

2. Встановити грошову денну норму гарячого харчування в сумі 20,00 грн. у шкільних їдальнях 

та 14,00 грн. у шкільних буфетах на одного учня за рахунок коштів міського бюджету. 

3. Встановити грошову денну норму гарячого харчування в закладах дошкільної освіти в сумі 

21,00 грн. за рахунок коштів міського бюджету. 

3.1. Встановити батьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти у 

розмірі 60% від вартості харчування одного дітодня за попередній місяць. 

4. Звільнити від плати за харчування: 

4.1. батьків або осіб, що їх замінюють, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

4.2. батьків або осіб, що їх замінюють, у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого 

мінімуму), який встановлюється законом про Державний бюджет України на 2022 рік для 

визначення права на звільнення від сплати за харчування дитини в дошкільних закладах освіти 

Бібрської міської ради; 

4.3. Сім’ї, в яких виховуються: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з інвалідністю; 

- діти, батьки яких загинули в АТО та під час Революції Гідності; 

- діти учасників АТО та військовослужбовців військової служби за контрактом; 

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

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

5. Для батьків, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей віком до 18 років, розмір плати за 

харчування в закладах дошкільної освіти встановити 50% від вартості харчування. 

6. Здійснювати систематичний контроль за станом організації харчування учнів у закладах 

освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


