
 
 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ХХVІ   ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від  22 грудня 2017 р.              №     -VІІ 
 
Про встановлення вартості харчування 
учнів закладів загальної середньої освіти,  
вихованців дошкільних підрозділів 
НВК «ЗНЗ – ДНЗ» Богодухівського  
району на 2018 рік 
  

За поданням Богодухівської районної державної адміністрації                 
від ___грудня 2017 року №01-08-02/___ та з метою забезпечення харчуванням 
дітей в дошкільних підрозділах НВК «ЗНЗ-ДНЗ» та закладах загальної 
середньої освіти Богодухівського району, на виконання законів України  «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту» (із змінами), «Про дошкільну освіту», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанов Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання 
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 
2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», п.п. 2.1, 2.2 розділу 2 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 листопада 2002 року №667, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за №953/7241, спільного 
наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 
України від 01 червня 2005 року №242/329 «Про затвердження порядку 
організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за 
№661/10941, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», районна рада 
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Встановити  на 2018 рік вартість харчування однієї дитини на день в 
дошкільних підрозділах Крисинського, Кленівського НВК «ЗНЗ                          
І-ІІІ ст. – ДНЗ», Губарівського, Івано-Шийчинського, Петропавлівського НВК 
«ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ», ВІКТОРІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КЗ «БОГОДУХІВСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2»: 
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- для дітей віком від 1 до 3 років       -  25 (двадцять п’ять) грн. 
- для дітей віком від 3 до 6 (7) років  -  28 (двадцять вісім) грн. 
 2. Збільшити витрати на харчування дітей, які виховуються у закладах, 
зазначених у пункті 1 даного рішення, у літній оздоровчий період з 01 червня 
по 31 серпня 2018 року на 10 відсотків для придбання свіжих овочів та фруктів. 

3. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей, які 
виховуються у закладах, зазначених у пункті 1 даного рішення, у розмірі          
40 відсотків від встановленої вартості харчування на день. 

4. Встановити знижки з плати за харчування та перебування дітей, які 
виховуються у закладах, зазначених у пункті 1 даного рішення, сім’ям, які 
мають трьох та більше дітей – на 50 відсотків. 

5. Встановити фінансування харчування дітей, зазначених у пункті           
1 даного рішення у 2018 році за рахунок районного бюджету: 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 
6. Встановити вартість харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти Богодухівського району  на 2018 рік у розмірі 12 (дванадцять) грн. за 
рахунок таких джерел фінансування: 

- дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- районного бюджету: 
- дітей, батьки яких мають підтверджуючі документи учасників АТО; 
- у разі виділення цільової субвенції сільськими, селищними та міською 

радами районному бюджету для учнів  1-4 класів (без пільгової категорії); 
- учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до  

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченним 
сім’ям» та учнів інших категорій.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  
комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту 
населення районної ради (Ситник Л.М.). 
 
 
 
Голова районної ради       С.Ф.Панов 
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