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Про встановлення вартості харчування  

в закладах загальної середньої освіти 

Чортківської міської ради на 2022 рік 

 

З метою організації харчування в закладах загальної середньої освіти, 

відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 року № 116 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», законів України «Про охорону дитинства», «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», керуючись п.2 ст. 28(а) Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

    

1.Встановити вартість харчування на 2022 рік для учнів, які навчаються у 

1-11 класах закладів загальної середньої освіти міської ради: 

1.1. Для дітей пільгових категорій, за кошти міського бюджету, в розмірі 

40,00 грн., а саме:  

- діти-сироти; 

- діти з інвалідністю; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах;    

- діти внутрішньо переміщених осіб; 

- діти, батьки яких є учасниками АТО, бойових дій. 

1.2. За кошти батьків в розмірі 40,00 грн. та учнів, які відвідують групу 

продовженого дня в розмірі 20,00 грн. 

2. Встановити в Чортківській спеціалізованій школі - інтернат  №3 

спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені Романа Ільяшенка вартість 

харчування на 2022 рік для учнів, які навчаються у 1-11 класах закладу освіти: 

2.1. Для дітей пільгових категорій, за кошти міського бюджету, в розмірі 

30,00 грн., а саме:  



- діти-сироти; 

- діти з інвалідністю; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах; 

- діти внутрішньо переміщених осіб; 

- діти, батьки яких є учасниками АТО, бойових дій; 

- діти, які навчаються у профільних спортивних класах. 

2.2. За кошти батьків в розмірі 30,00 грн. та для учнів, які відвідують 

групу продовженого дня в розмірі 17,00 грн. 

3.  Копію рішення виконавчого комітету направити до управління освіти, 

молоді та спорту міської ради, централізованої бухгалтерії вищезазначеного 

управління та заклади загальної середньої освіти громади. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

 

 

Міський голова                   Володимир ШМАТЬКО 

   

 


