
ВIJIЬНОГIРСЪКА NIIСЬКА РАДА ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI
виконАвчий KoMITET вIльнопрськоi MIcbKoi рдди

дншропЕтровсъкоi оБлАстI
(вIльногрський мrсъквиконком)

78 с)^елt-а аю4 З

рIшЕння

м.Вiльногiрськ Ns зо/о/-у -/ 3

Ilpo затвердження Положення про порядок надання пiльг по сплатi BapTocTi За

харчування у Вi-lrьногiрських лiцеях та комун€Lльних закладах доlпкiльноТ
осlзi,ги ВiльногiрськоТ MicbKoi територiальноi громади ,.Щнiпропетровськоi
об;rас,гi за рахунок коштiв бюджету ВiльногiрськоТ MicbKoi територiальноi
громадлI ЩнiпрогIетровськоТ областi

соцiально_гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради

lJнiпропетровськоI областi Iрини БоIzкО щодо затвердження Положення про

гrоряло}i надання додаткових пiльг по сплатi BapTocTi За ХаРЧУВаННЯ У
Rirrьногiрських лiцеях та комун€tльних закладах дошкiльнот освiти
Вiлыrогiрськоi MicbKoi територiальноi громади ЩнiпропетровсЬкОi ОбЛаСТi За

рахунок: koпrTiB бюджеry Вiльногiрськоi мiськоi територiальнот громади

lJнiпропетровськоТ областi, керуючись Конституцiею Украiни, Бюджетним
Kolleцcoм УкраТни, ЗаконамИ УкраТни кПро ocBiTy> (iз змiнами), <Про повну

загальн,У середнЮ ocBiTy> (iз змiнами), кПро дошкiльну ocBiTy> (iз змiнами),

Kllpo o)lopoнy дитинство (iз змiнами), <<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх
соцiа_цьного захисту)) (i. змiнами), кПро державну соцiальНУ ДОПОМОГУ

ма-llозаб,езпеченим сiм'ям> (iз змiнами), кПро забезпечення прав i свобод
BHyтpirrrrlbo перемirцених осiб> (iз змiнами), <Про статус i соцiальний захист

грома/]яtн, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> (iз змiнами),

IIостановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 червня 2002 рокУ Jф 856 <ПРО

органiзаrдiю харчування окремих категорiй учнiв у загальноосвiтнiх наВЧаIIЬНИХ

заклада.к> (iз змiнами), вiд 02 лютого 201l року JФ 116 <Про затвердженНя

IIорядк]r надання IIосJIуг з харчування дiтей у дошкiльнИХ, УЧНiВ У
зaI,aJlbg()ocBiTHix ,га гlрофесiйно-технiчних навчаJIьних ЗаКлаДах, ОПеРаЦii З

наданняi яких звi.ltьняю,гься вiд обкладення податком на додану BapTicTb>> (iз

змiнами) , вtд 24 березrrя 2021 року JФ 305 uПро затвердження норм та ПорядКУ

органiзzttдiт харчування у закладах освiти та дитячих закладах оздоровлення та

вiдпочинку> (iз змiнами), наказом IVIiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 2|

зас:лухавши iнформачiю нач€шьника вiддiлу освiти департаменту



Jlистопztда 2002 року j\Ъ 667 (Про затвердження Порядку встановлення плати
л.ця бат,ькiв за перебування дiтей у державних i комунaльних дошкiльних та
itt,гернатних навч€uIьних закладах)) (iз змiнами), рiшенням ВiльногiрськоI
MicbKoT ради !нiпропетровськоi областi вiд21 грулня 2022 року Ns 1009-40/ИII
<ГIро затвердження BapTocTi харчування у Вiльногiрських лiцеях та
комунаIьних закладах дошкiльноI освiти Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноТ
громадtr Щнiпропетровськоi областi), статтями 27, З2, 52 Закону УкраiЪи <Про
мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> (iз змiнами), виконавчий KoMiTeT MicbKoT

Ради

ВИРIШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок надання пiльг по сплатi BapTocTi за
харI{ування у Вiльногiрських лiцеях та комун€чIьних закладах дошкiльноТ освiти
I}iльногiрськоТ мiськоi територiальноi громади ,Щнiпропетровськоi областi за

рахунок коштiв бюджету Вiльногiрськоi MicbKoi територiа_гrьноТ громади

l]нiлрогlетровськоi областi (надалi Положення) згiдно з додатком.
2. IJстановити, що Положення, затверджене п. 1 даного рiшення, набирае

чиrлносr,i з моменту його прийняття.
3. Начальнику вiддiлу освiти департаменту соцiа_гrьно-гуманiтарrrоТ

полiтик,и Вiльногiрськоi мiськоi ради Щнiпропетровськоi областi вжити заходiв

щодо органiзацii виконання Положення за рахунок коштiв бюджету
ВiльногiрськоТ мiськоi територiальноТ громади Щнiпропетровськоi областi,
затвердженого даним рiшенням.

4. Вважати таким, що втратило чиннiсть рiшення виконавчого KoMiTeTy
ВiльногiрськоI мiськоi ради Щнiпропетровськоi областi вiд 13 сiчня 20lб року
Ng 261017-16 <Щодо затвердження Положення про порядок надання додаткових
пiльt- по сплатi BapTocTi за харчування у дошкiльних та заг€Lпьноосвiтнiх

навчальних закладах MicTa Вiльногiрська за рахунок коштiв мiського бЮджетУ>.

5. Координацiю роботи щодо виконання даного рiшення покласТи На

начальника вiддiлу освiти департаменту соцiально-гуманiтарноi пОЛiТИКИ

13iльногiрськоТ MicbKoT ради !нiпропетровськоТ областi Iрину БОЙКО,
контроль - на заступника мiського голови з питань дiяльностi виконаВчИХ

органiв Ради - директора департаменту соцiально-гуманiтарноi полiтики
Вiльногiрськоi мiськоi ради .Щнiпропетровськоi областi IHHy ПЕТРУШУ.

мiськиii голова Володимир ВАСИЛЕНКО



Додаток
ло рiшення виконавчого KoMiTeTy

Вiльногiрськоi мiськоi ради
л !нiпропетровськоiобластi

Щ3О/D/{-l3

ПОЛОЖЕННЯ
про IIорядок надання пiльг по сплатi BapTocTi за харчування у Вiльногiрських

лiцеях та комунальних закладах дошкiльноi освiти ВiльногiрськоТ MicbKoi
,гериторiальноi громади Щнiпропетровськоi областi за рахунок коштiв бюджету

Вiльноr,iрськоТ MicbKoI територiальноi громади !нiпропетровськоi областi

I. Загальнi положення

1.1, Положення про порядок надання додаткових пiльг по сплатi
BapTocTi за харчування у Вiльногiрських лiцеях та комун€rльних закладах
дошкiльноi освiти Вiльногiрськоi мiськоi територiальноi громади
fiнiпропетровськоi областi за рахунок коштiв бюджету ВiльногiрськоТ MicbKoT
територiальноТ громади ЩнiпропетровськоТ областi (надалi Положення)

розроблено вiдгtовiлно до Конститучii Украiни, Бюджетного кодексу Украiни,
Законiв Украiни кПро ocBiTy> (iз змiнами), <Про повну загальну середню
ocBiTy> (iз змiнами), <Про дошкiльну ocBiTy>> (iз змiнами), <<Про охорону
/]итинства> (iз змiнами), <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ik соцiального
захисту)) (iз змiнами), <Про державну соцiальну допомоry малозабезпеченим
сiм'ям>> (iз змiнами), <Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених
осiб> (iз змiнами), <Про статус i соцiальний захист громадян, якi постражд€rли

внаслiдсlк ЧорнобильськоТ катастрофи> (iз змiнами), постанов Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 19 червня 2002 року ]ф 856 <Про органiзацiю харчування
окремих категорiй учнiв у загzrльноосвiтнiх навч€tльних закладаю) (iз змiнаМИ),
вiд 02 лютого 2011 року J\b 116 <Про затвердження Порядку надання послуг з

харчування дiтей у дошкiльних, учнiв у заг€ulьноосвiтнiх та професiйно-
TexHi.lrrptx навч€шьних закладах, операцiт з надання яких звiльняються вiд
обкладення податком на додану BapTicTb>> (iз змiнами), вiд 24 березня 2021 рОКУ
Jю 305 <,:tIро затвердження норм та Порядку органiзацii харчування у закладах

освiти та дитячих закладах оздоровлення та вiдпочинку> (iз змiнаМИ), наКаЗУ

MliHicTellcTBa освiти i науки Украiни вiд 21 листопада 2002 року J\b 667 uПрО

затвердження IIорядку встановлення плати для батькiв за перебУванНЯ ДiТей У
державних i комунаJIьних дошкiльних та iнтернатних навчапьних закладах>> (iЗ

змiнами).
1.2. Щане Положення визначае умови, порядок, повноваЖеннЯ Та

механiзм щодо надання додаткових пiльг по сплатi BapTocTi за харчування у
вirrьногiрських лiцеях та комуншIьних закладах дошкiльнот освiти
вi.пьногiрськот MicbkoT територiальнот громади ,.щнiпропетровськоi областi
(rrаzдалi - закJIади освiти) за рахунок коштiв бюджету Вiльногiрськоi MicbKoT
,гериторiальноi громади ДнiпропетровськоТ облас,гi..



1.3. Додатковi пi.тtьги по сплатi BapTocTi за харчування у закладах освiти
ЗаТВерДкуються та надаються за рахунок коштiв, гtередбачених у бюджетi
IЗiльногiрськоI MicbKoi територiальноi громади !нiпропетровськоТ областi.

II. Умови т,а IIорядок надання пiльг п0 сплатi BapTocTi за харчування у
вi"lrьногiрських лiцеях та комунаJIьних закладах дошкiльноI освiти

вi"rlьногiрськот Micbkoi територiальнот громади Щнiпропетровськоi областi
За рахунок коштiв бюджету Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноi громали

ЩнiпропетровськоТ областi

2.1,, /{одатковими пiльгами та пiльгами, визначеними чинним
законодавством Украiни, по сплатi BapTocTi за харчування у закладах освiти
мають право користуватися дiти наступних категорiй:

- дi'ги, один з батькiв яких мас статус ветерана вiйни (учасника бойових
Дiй, особи з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, учасника вiйни), Захисника
(Захиснlацi) Украiни;

- 71iти, якi мають статус члена ciM'T загиблого (померлого) ветерана вiйни,
Захисtлика (Захисницi) УкраТни.

- дi'ги, один з батькiв яких приймав (приймае) участь у заходах, необхiдних
лля забезпечення оборони Украiни, захисту безпеки населення та iHTepeciB
лержави у зв'язку з вiйськовою агресiею Росiйськоi Федерацii проти Украiни;

- дiти, батько/мати яких загинув/загинула (помер/померла) чи
проttав/проtI€L,Iа безвiсти пiд час проходження вiйськовоi служби;

- лi:ги-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування;
- дi,ги з сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про

/lержавну соцiальну допомогу м€Lлозабезпеченим сiм'ям>>;

- дi:ги, якi мають статус внутрiшньо перемiщених осiб;
- дi,ги, якi мають статус дитини, яка постраждала внаслiдок военних дiй i

збройни.к конфлiктiв;
- дtiти, якi мають статус постраждалих внаслiдок ЧорнобильськоI

катастрофи;
- zti,ги з особливими освiтнiми потребами, якi навчаються у спецiальних i

itлклюзиlзних класах (групах);
- zliти з багатодiтних сiмей, якi вiдвiдують комунальнi заклади дошкiльноi

освi,ги.
2.2. Розмiр та додатковi пiльги по сплатi BapTocTi за харчування у закладах

освiти визначасться вiдповiдно до рiшення Вiльногiрськоi мiськоi ради
/[Hi rrропеlровськоi областi.

2.3. Отримання пiльги по сплатi BapTocTi за харчування у закладах освiти
за рахунок коштiв бюджету Вiльногiрськоi мiськоi територiальноI громади
/[нiпроrrетровськоi областi здiйснюеться на пiдставi наданого до закладу освiти
гIовtIого пакету документiв, що пiдтверджують право на надання пiльг,:



aT'eI'Opriя гti"ltьговикi в !окументи, що пiдтверджують право на
надання пiльг

l(iти, один з батькiв яких мас
)татус ветерана вiйни (учасника
jойових дIiй, особи з
нва,цillлtiстю внаслiдок вiйни,
/LIасника вiйни), Захисника
Захисницi) Украiни

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ix
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя документа, який засвiдчуе, що в ciM'i
дитини батьки (або один iз батькiв) мае
статус ветерана вiйни (учасника бойових
дiй, особи з iнва-гriднiстю внаслi2lок вiйни,
rIасника вiйни), Захисника (Захисницi)
Украiни

iти, якi мають статус члена ciM'i
агиблого (померлого) ветерана
iйни, Захисника (Захисницi)
'краТни

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ik
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження л\итини;
-копiя посвiдчення члена ciM'i загиблого
(померлого) ветерана вiйни, Захисника
(Захисницi) УкраiЪи або копiя
повiдомлення про смерть
вiйськовослужбовця

[iти, один з батькiв яких
риймаrоть участь у заходах,
,еобхiдIлих для забезпечення
борони: УкраТни, захисту
езIIеки населення та iHTepeciB
ержави у зв'язку з вiйськовою
гресiскl Росiйськоi Федерацii
,роти УкраIни

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ik
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження I\итини;
-копiя документа, який засвiдчуе, що в ciM'i
дитини батьки (або один iз батькiв)
приймають участь у заходах, необхiдних

для забезпечення оборони Украiни, захисту
безпеки населення та iHTepeciB держави у
зв'язку з вiйськовою агресiею РосiйськоТ
Федерацii проти УкраiЪи

lй; Ы;i;-"7й;; "-"; *-rу" i
агинулiл (помер / померла) чи
rроrrав/пропала безвiсти пiд час
tрохо/d)(ення вiйськовоi служби

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ik
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя свiдоцтва про шлюб;
-копiя свiдоцтва про смерть або документ,
пiдтверджуючий зникнення безвiсти
вiйськовослужбовця пiд час проходження
вiйськовоi служби;
-копiя посвiдчення члена сiм'I загиблого
(померлого) вiйськовослужбовця, який

загинув пiд час проходження вiйськовоi
служби або копiя повiдомлення про смерть
вiйськовослужбовця

Ёй;i;-" * ;irц;"iбавленi
aTbKi вс ького пiклування

-заява зако н ного представника дитини;
-копiя свiдоцтва про народження I\и^|ини;

- копiя документа, який гriдтверджус стату9

-;
дl
за
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за

пl
IIl

jri;
бат



дитини;
- копiя документа, який пiдтверджуе
повноваження законного представника
дитини

Дiти з сiмей, якi отримують
lloпoMol-y вiдповiдно до Закону
УкраТни <I1po державну
соцiалылу допомогу
малозабезпеченим сiм'ям>>

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ix
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя довiдки про отримання державноi
допомоги малозабезпеченим сiм'ям

fliти, якi мають статус
вну,грiш ньо перемiщених осiб

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi Тх

замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження t\итини;
-копiя довiдки про взяття на облiк
внутрiшньо перемiщеноi особи (дитини)

!iти, якi мають статус дитини)
яка постражда-па внаслiдок
военних дiй i збройних
конфлiктiв

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ik
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя документа, який засвiдчус, що
дитина мае статус дитини, яка постраждала
внаслiдок воснних дiй i збройних
конфлiктiв

f]iти, якi мають статус
постражд€LтIих внаслiдок
Чорнобr,rл ьськоТ катастрофи

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ii
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя посвiдчення литини, яка .потерпiла
внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи мас
статус

/liти з особливими освiтнiми
потребами, якi навчаються у
сгtецiа.lIьних i iнклюзивних
кJIасах (групах)

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ik
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя висновку про комплексну психолого-
педагогiчну оцiнку розвитку дитини

/{iти з багатодiтних сiмей, якi
вiдвiдукlть комунальнi заклади
дошкiль_ноi освiти

-заява MaTepi (батька) або осiб, якi ix
замiнюють;
-копiя свiдоцтва про народження дитини;
-копiя посвiдчення про багатодiтну сiм'ю,
членом якоi е дитина

2.4, Пiсля надання до закладiв освiти повного пакету докуМенТlВ, ЩО

пiдтверджують право на надання пiльг, забезпечусться надання пiльг ПО СПЛаТi

вартос,гi за харI{уваннЯ У закладах освiти за рахунок коштiв бюджету
I}iльногiрськот MicbkoT територiальноi громади !нiпропетровськоi областi з

момен,гу надання Ilовного lrакету документiв.



lt|l. Органiзацiйнi заходи щодо надання пiльг по сплатi BapTocTi за
ха рчуваIlня у Вi"llьногiрських .пiцеях та комунальних закладах дOшкiльноi
освi,ги Вi"ltьногiрськоI MicbKoT територiальноТ громади /{нiпропе,тровськоТ
област,i за paxylloK KoItITiB бюджету Вi"тlьпогiрськоi MicbKoT тери,г,орiальноi

громади ЩнiпропетровськоТ областi

3.1.
закладу

lане Положення доводиться до вiдома батькiв при зарахуваннi до
освiти.

3.2. Пакет документiв, який пiдтверджус право на надання пiльг по сплатi
BapTocTi за харчування зберiгасться в особовiй справi дитини,

3.3, Керiвник закладу освiти вида€ наказ щодо надання пiльг по сплатi
BapTocTi за харчування.

З.4, Забезпечення, отримання та зберiгання повного пакету документiв, що
пiлтвер2Iжують надання пiльги по сплатi BapTocTi за харчування у закладах
освiти за рахунок коштiв бюджету Вiльногiрськоi MicbKoi територiальноТ
громали l|нiпропетровськоТ областi покладасться на керiвникiв дошкiльних
закладiв та закладiв заг€шьноТ середньоI освiти Вiльногiрськоi MicbKoi
,гериторiальноi громади Щнiпропетровськоi областi за мiсцем надання ocBiTHix
послуг lцитинi.

3.5, Вiдповiдальнiсть за планування, органiзацiю харчування здобувачiв
освi,ги несуть керiвники дошкiльних закладiв та закладiв загальноi середньоi
освiти Riльногiрськоi MicbKoi територiальноТ громади ,.Щнiпропетровськоi
об.lrастi.

I Iачаrьн ик вiддiлу освiти
департаменту соl{iально-ryманiтарноi
tlолi,гикtл ВiльногiрськоТ MicbKoi ради
iJнiпропетровськоi областi Iрина БОЙ{О

Секре,гар Вiльногiрськоi MicbKoi ради
/{нiпроп етровськоi областi Олександр БОБОШКО
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