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Про встановлення вартості  

харчування на 2022 рік  

 

 

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», статті 56 Закону України «Про освіту», статті 20 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 35 Закону України 

«Про дошкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», 

статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», статей 1, 14, 24 Закону України «Про оздоровлення та 

відпочинок дітей», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19 

червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), від 26 серпня 2002 року 

№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 

року № 298/227, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 

року за № 523/12397, Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 

грудня 2002 року за    № 953/7241, враховуючи лист Міністерства освіти і науки 

України від 22.01.2021 №1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо 

переміщених осіб», керуючись ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Організувати в 2022 році: 

1) У закладах дошкільної освіти безкоштовне триразове харчування дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у 

статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
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захисту», дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

2) У закладах загальної середньої освіти безкоштовне одноразове гаряче 

харчування (обіди) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти з 

числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів та інших учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти. 

2. Встановити вартість харчування на 2022 рік: 

1) Одного вихованця Костянтинівського ліцею, Краснокутського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) №1, Краснокутського закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №2, Краснокутського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 

на один день в розмірі - 52 грн. 00 коп. (п’ятдесят дві грн. 00 коп.): 50 % - 

батьківська плата, 50% - кошти селищного бюджету. 

2) Одного вихованця Каплунівської гімназії, Пархомівського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок), Козіївського закладу дошкільної освіти (ясла-

садок), Колонтаївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок), Дублянського 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок), Мурафського закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок),  Рябоконівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) на один 

день в розмірі - 52 грн. 00 коп. (п’ятдесят дві  грн. 00 коп.): 40 % - батьківська 

плата, 60% - кошти селищного бюджету. 

3) Одного учня 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (обіди) за 

кошти селищного бюджету з розрахунку на один день в розмірі 21 грн. 00 коп. 

(двадцять одна грн. 00 коп.).  

4) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з 

числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи 

діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти 

(обіди) за кошти селищного бюджету з розрахунку на один день одного учня в 

розмірі 25 грн. 00 коп. (двадцять п’ять грн. 00 коп.).  

5) Однієї дитини в дитячих закладах відпочинку на один день за кошти 

селищного бюджету в розмірі 40 грн. 00 коп. (сорок грн. 00 коп.).  

6) Одного вихованця в дитячому заміському оздоровчому закладу 

«Каразінський» на один день одного вихованця: 

6.1.) до 10 років в розмірі 150 грн. 00 коп. (сто п'ятдесят грн. 00 коп.). 

6.2.) від 11 до 17 років в розмірі 170 грн. 00 коп. (сто сімдесят грн. 00 

коп.). 

3. Встановити додаткову пільгу у закладах дошкільної освіти 

Краснокутської селищної ради по сплаті батьківської плати за харчування дітей 
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з багатодітних та малозабезпечених сімей в розмірі 50% на 2022 рік за 

рахунок коштів селищного бюджету на підставі підтверджуючих документів. 

4. Збільшити на 10% витрати на харчування дітей у літній оздоровчий у 

закладах дошкільної освіти з 01 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності, регуляторної політики та підприємництва 

Краснокутської селищної ради. 

 

 

Краснокутський селищний голова                                         Ірина КАРАБУТ 


