
Про встановлення вартості 
харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах та розміру 
плати за перебування дітей у 
дошкільних навчальних закладах, що 
належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Коломиї

З метою забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл та дітей 
дошкільних навчальних закладів, керуючись ст.25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про дошкільну 
освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дйтинства», Бюджетним кодексом 
України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 
рік», постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 
19.06.2002р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних- закладах», від 26.08.2002р. №1243 «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», від 02.02.2011р. №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з 
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно- 
технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 
обкладення податком на додану вартість», наказом Міністерства освіти України 
від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах» та відповідно до рішення міської ради «Про 
міський бюджет на 2017 рік», міська рада
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1. Встановити з 03 січня 2017 року вартість одноразового гарячого 
харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у розмірі 
12 гривень. Вартість харчування може змінюватися 3| зуіінріо прожиткового... 
мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років у розрахунку на місяць.*- ' * :

1.1. Забезпечити безоплатним харчуванням у загальноосвітніх навчальних 
закладах за рахунок коштів міського бюджету учнів:
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- яким згідно із Законом України ‘'Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
гарантується пільгове харчування; .

- 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну. соціальну допомогу гмалозабезпеченим 
сім’ям»;

- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах;
- з числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 

учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових 
обов’язків у зоні проведення АТО (антитерористичної операції);

- з числа дітей працівників Міністерства внутрішніх справ та 
військовослужбовців Міністерства оборони України, які загинули при 
виконанні службових обов’язків;

- з числа дітей, які прибули на навчання у загальноосвітні навчальні 
заклади м. Коломиї із АР Крим та південно-східних областей України.

2. Встановити з 03 січня 2017 року розмір плати за харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах у розмірі 14 гривень за одне відвідування у 
групах для дітей ясельного віку (від двох до трьох років) та 19 гривень за одне 
відвідування у групах для дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) 
років).

2.1. Батьки або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей 
в дошкільному навчальному закладі міста у розмірі 70 відсотків від вартості 
харчування, встановленого пунктом 2 цього рішення.

2.2. Від плати за харчування у дошкільних навчальних закладах 
звільняються батьки або особи, що їх замінюють: •

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей, яким згідно із Законом України “ Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
гарантується пільгове харчування;

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 
учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових 
обов'язків у зоні проведення АТО (антитерористичної операції );

- дітей працівників Міністерства внутрішніх справ та 
військовослужбовців Міністерства оборони України, які загинули при 
виконанні службових обов’язків;

- дітей, які прибули на виховання у дошкільні навчальні заклади 
м. Коломиї із АР Крим та південно-східних областей України;

- дітей \ дошкільному навчальному закладі з санаторними групами, з 
малими і затухаючими формами туберкульозу та дітей, які потребують 
корекції фізичного або розумового розвитку у групах спеціального 
призначення;

- дігей-інвалідів;



- у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній 
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом 
України “Про Державний бюджет” для визначення права на 
звільнення від плати за харчування дитини у дошкільному 
навчальному закладі.

2.3. Встановити для батьків, у сім’ї яких є троє і більше дітей, знижку з 
плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста у розмірі 50 
відсотків.

3. Відповідальність за забезпечення харчування покласти на керівників 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста.

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради:
- від 18.02.2016 р. № 217-5/2016 «Про встановлення вартості харчування 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та розміру плати за перебування 
дітей у дошкільних навчальних закладах, що належать до комунальної 
власності територіальної громади м. Коломиї»;

- від 13.04.2016р. № 333-6/2016 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 18.02.2016р. № 217-5/2016».

'5 .  Організацію виконання рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради В. Бойцана.

6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань 
бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо
економічних відносин (Р.Крутко) та комісії з питань освіти, культури, спорту, 
інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони 
здоров'я (Г. Романюк).

Міський голова І. Слюзар


