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ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  ХХХ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 26 квітня  2018 р.              №       -VІІ 
 
Про внесення змін до рішення  
ХХVІ позачергової  сесії VІІ скликання  
Богодухівської районної ради  
від 22 грудня 2017 року №580-VІІ 
«Про встановлення вартості харчування 
учнів закладів загальної середньої освіти, 
вихованців дошкільних підрозділів НВК 
«ЗНЗ – ДНЗ» Богодухівського району 
на 2018 рік» 
  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 16 січня 2016 року №911, враховуючи рішення  
ХХХІ сесії VІІ скликання Губарівської сільської ради від 22 грудня 2017 року 
№272–VІІ «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку 
Губарівської сільської ради на 2018 рік» (зі змінами від 21.02.2018) та             
від 22 грудня 2017 року №274 –VІІ «Про сільський бюджет на 2018 рік»           
(зі змінами від 21.02.2018), рішення ХХІХ сесії VІІ скликання Петропавлівської 
сільської ради від 22 грудня 2017 року №148–VІІ «Про встановлення розміру 
пільг для пільгових категорій по оплаті за харчування по Петропавлівському 
НВК (дошкільна ланка) на 2018 рік», керуючись статтею 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 1. Внести зміни до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року         
№580-VІІ «Про встановлення вартості харчування учнів закладів загальної 
середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів НВК «ЗНЗ–ДНЗ» 
Богодухівського району на 2018 рік» (ХХVІ позачергова сесія VІІ скликання), 
виклавши пункти 3,4,6 у новій редакції : 
          «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: 
 1) для Крисинського, Кленівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»,                            
Івано–Шийчинського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», ВІКТОРІВСЬКІЙ ФІЛІЇ                             



2 
КЗ «БОГОДУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» в 
розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день; 
 2) Губарівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» з 01 березня 2018 року: 
 - 40 відсотків від встановленої вартості харчування за рахунок цільової 
субвенції Губарівської сільської ради; 
 3) Петропавлівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ» з 01 січня 2018 року: 
 - 20 відсотків від встановленої вартості харчування на день; 
 - 20 відсотків від встановленої вартості харчування за рахунок цільової 
субвенції Петропавлівської сільської ради.»; 
 «4. Встановити знижки з плати за харчування та перебування дітей, які 
виховуються у дошкільних підрозділах Крисиснького, Кленівського НВК «ЗНЗ       
І-ІІІ ст.-ДНЗ», Івано–Шийчиснького НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», ВІКТОРІВСЬКІЙ 
ФІЛІЇ КЗ «БОГОДУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ     
№2»:  
 - сім’ям, які мають трьох та більше дітей – на 50 відсотків від 
встановленої вартості харчування; 
 - Губарівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»:  
 - сім’ям, які мають трьох та більше дітей – на 100 відсотків від 
встановленої вартості харчування з 01 березня 2018 року за рахунок цільової 
субвенції Губарівської сільської ради; 
 - Петропавлівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ»: 
 - діти учасників АТО та сім’ям, які мають трьох та більше дітей – на     
100 відсотків від встановленої вартості харчування з 01 січня 2018 року за 
рахунок цільової субвенції Петропавлівської сільської ради.»; 
           «6. Встановити вартість харчування учнів закладів загальної середньої 
освіти Богодухівського району на 2018 рік у розмірі 12 (дванадцяти) грн. за 
рахунок таких джерел фінансування: 
 - дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків на утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних 
класах, 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 груп продовженого дня з 01 січня 2018 року; 
 - учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та учнів 
інших категорій; 

2. 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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