
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2021 року                                     № ___-8-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про організацію харчування 

у закладах загальної середньої освіти  

Борщагівської сільської  

територіальної громади у 2022 році 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

внутрішньо переміщених осіб», керуючись постановою 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», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 

року № 1008-р «Про затвердження плану заходів з реформування системи 

шкільного харчування», наказами Міністерства економіки України від 17 

листопада 2020 року № 2347 «Про затвердження Методичних настанов щодо 

розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які 

базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках в закладах освіти (НАССР)», Міністерства охорони здоров’я 

України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти», на виконання Програми 

розвитку та функціонування системи освіти Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням сесії від 24 грудня 2020 року № 2/16-3-VІІІ (зі 

змінами), сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Забезпечити безкоштовне харчування за рахунок коштів сільського 

бюджету здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування; осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами; дітей, 



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

конфліктів; дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; дітей, батьки яких 

мають статус учасника бойових дій; та дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям».  
 

2.  Організувати одноразове харчування за рахунок коштів сільського 

бюджету учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Борщагівської 

сільської територіальної громади. 
 

3.  Дозволити керівникам закладів загальної середньої освіти за рішенням 

педагогічної ради та за погодженням з органами батьківського самоврядування 

за кошти батьків організовувати харчування для учнів подовженого дня та 

учнів, не включених в перелік категорій дітей, визначених пунктом 1 даного 

рішення. 
 

4.  Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Борщагівської сільської 

ради: 

4.1.   Встановити у 2022 році вартість одноразового гарячого харчування за 

рахунок сільського бюджету:  

 для учнів 1-4 класів, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, 

у тому числі включених у перелік пункту 1 даного рішення, у розмірі 20,00 

(двадцять) грн.;  

для учнів 5-11 класів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти, 

включених у перелік пункту 1 даного рішення, у розмірі 30,00 (тридцять) грн. 

4.2.  Координувати діяльність закладів загальної середньої освіти щодо 

забезпечення виконання вимог нормативно-правових документів з питань 

організації харчування. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань Борщагівської сільської ради. 
 

 

Сільський голова                        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 


