
 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

 

від 04 лютого 2022 року        № 1102 

 

Про організацію пільгового 

харчування учнів та вихованців в 

закладах освіти та окремі питання 

щодо організації харчування  

на 2022 рік 
 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 23 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормами 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,                       

«Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України                                          

від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку», рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 759                

«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції об'єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2022 роки» (зі змінами), з метою 

соціального захисту дітей, які навчаються, виховуються в закладах освіти 

Кропивницької міської територіальної громади, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Управлінню освіти Кропивницької міської ради забезпечити 

організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                                    

Кропивницької міської територіальної громади у межах відповідних 

бюджетних призначень на 2022 рік. 

2. Внести питання щодо вартості організації харчування учнів та 

вихованців закладів освіти у 2022 році на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради. 

3. Установити категорії учнів та вихованців закладів освіти                                        

Кропивницької міської територіальної громади, які звільняються від плати за 

харчування з 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року: 
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вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної 

середньої освіти, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

діти воїнів-афганців, які навчаються та виховуються в закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти; 

учні 5-11 класів закладів освіти з малозабезпечених сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

учні комунального закладу «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста 

Кропивницького», які виховуються без батька (матері) і перебувають у 

закладі цілодобово; 

діти, один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій та 

безпосередньо брав/бере участь в антитерористичній операції в східних 

областях України, є учасником АТО (ООС) на час його перебування в зоні 

АТО (ООС) або потрапив у полон чи отримав інвалідність під час участі в 

АТО (ООС); 

діти померлого учасника АТО (ООС). 

4. Установити в закладах загальної середньої освіти, відповідно за 

заявою одного з батьків або інших законних представників, безкоштовне 

гаряче харчування: 

для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які не зараховані до групи 

продовженого дня, – сніданок; 

для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які зараховані до групи 

продовженого дня, – сніданок, обід; 

для учнів 5-11 класів пільгових категорій – обід. 

5. В закладах дошкільної освіти, якщо діти перебувають чотири та 

менше годин, відповідно за заявою одного з батьків або інших законних 

представників харчуванням можуть не забезпечуватися. 

6. З 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року встановити розмір 

плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, що вносять батьки 

або особи, які їх замінюють, на рівні 70 відсотків від повної вартості на день. 

7. З 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року встановити розмір 

плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, які потребують 

особливого дієтичного харчування, що вносять батьки або особи, які їх 

замінюють, на рівні 80 відсотків від повної вартості на день. 

8. З 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року встановити розмір 

плати за харчування (сніданок) учнів 1-4 класів непільгових категорій, що 

вносять батьки або особи, які їх замінюють, на рівні 70 відсотків від повної 

вартості на день. 

9. Забезпечити в закладах загальної середньої освіти                                  

Кропивницької міської   територіальної   громади   реалізацію готових   страв 
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та буфетної продукції за вартістю продуктового набору. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань охорони 

здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Сидоренко 35 83 49 


