
 

СВЕСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

НАКАЗ 

17.02.2021     смт. Свеса              № 13-ОД 

 

Про організацію харчування  

в закладі 

 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", частини 3 статті 56 Закону України "Про освіту", частини 10 статті 7 

Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб", ст. 35 Закону Україну "Про дошкільну освіту", постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.20014 № 1591 "Про затвердження норм харчування 

у навчальних та оздоровчих закладах", рішення сьомої сесії восьмого скликання 

Свеської селищної ради від 15.02.2021 року "Про забезпечення харчуванням 

дітей у закладах загальної середньої освіти, розташованих на території Свеської 

селищної територіальної громади, у 2021 році", наказу відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської 

області від 15.02.2021 № 13-ОД "Про організацію харчування в закладах 

загальної середньої освіти Свеської селищної територіальної громади у 2021 

році", з метою забезпечення повноцінного харчування вихованців та учнів 

закладів загальної середньої освіти, розташованих на території Свеської 

селищної територіальної громади, у 2021 році   

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити вартість одноразового харчування учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти за рахунок коштів передбачених бюджетом Свеської 

селищної ради в розмірі 7,20 гривень від вартості харчування за день на одну 

дитину. 

2. Установити вартість одноразового харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти з числа: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", дітей із числа внутрішньо переміщених осіб чи 

дітей, які мають статус дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій і 
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збройних конфліктів за рахунок коштів місцевого бюджету Свеської селищної 

ради в розмірі 12,00 гривень за день на одну дитину. 

3. Комірнику шкільної їдальні Ченчик Г. В. забезпечити облік продуктів 

харчування та затвердити з бухгалтерією графік здачі звітів по харчуванню.  

4. Соціальному педагогі Лайко І. П. : 

4.1. При забезпеченні харчуванням дітей, батьки яких беруть (брали)  

безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції або операції 

об’єднаних сил, загинули при їх проведенні, у закладах освіти, розташованих на 

території Свеської селищної територіальної громади, за рахунок коштів 

бюджету Свеської селищної ради та дотримуватися порядку надання пільги 

(додаток 1). 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор        Л. В. Пода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до наказу закладу 
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від 17.022021 року № 13-ОД 

 

Порядок  

надання пільги на харчування дітям,  

батьки яких беруть (брали) безпосередню участь у проведенні 

антитерористичної операції або операції об’єднаних сил,  

загинули при їх проведенні 

 

1. Даний Порядок розроблений на підставі статті 25 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 частини третьої, статті 56 Закону 

України "Про освіту", частини п’ятої ст. 35 закону України "Про дошкільну 

освіту", з метою соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) 

безпосередньо участь у антитерористичній операції або операції об’єднаних 

сил, загинули при їх проведенні. 

2. Пільга на харчування може надаватися дітям, батьки яких:  

- беруть або брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної 

операції або операції об’єднаних сил; 

- загинули при проведенні антитерористичної операції або операції 

об’єднаних сил. 

3. Пільга на харчування надається до кінця 2021 року дітям із числа учнів 

закладів освіти, розташованих на території Свеської селищної територіальної 

громади, батьки яких беруть (брали) безпосередню участь у проведенні 

антитерористичної операції або операції об’єднаних сил, загинули при їх 

проведенні. 

4. Рішення про надання пільги приймається керівниками закладів освіти на 

підставі таких документів: 

- заяви одного з батьків про надання пільги на харчування дитини; 

- копія посвідчення учасника АТО або копію довідки про те, що батько 

дитини бере (брав) участь у проведенні антитерористичної операції або 

операції об’єднаних сил; 

- копії свідоцтва про народження або паспорта дитини; 

- довідка про склад сім’ї. 

5. Безкоштовне харчування учнів закладів освіти, розташованих на 

території Свеської селищної територіальної громади, батьки яких беруть 

(брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції або 

операції об’єднаних сил, загинули при їх проведенні, здійснюється з дати 

подання одним із батьків відповідних документів. 

 


