
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 20 грудня 2018 року        № 1172 

 

Про організацію безкоштовного харчування 

учнів пільгових категорій в Бережанській 

міській територіальній громаді на 2019 рік 
  

Керуючись положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню 

освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», пунктом 5 

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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. 

№116 (зі змінами), з метою організації раціонального харчування дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста, розглянувши пропозиції постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А 
1. Затвердити програму організації безкоштовного харчування учнів 

пільгових категорій в Бережанській міській територіальній громаді на 2019 

рік (додається). 

2. Затвердити з 01 січня 2019 року наступні категорії учнів закладів загальної 

середньої освіти м. Бережани, які звільняються від плати за харчування (за 

рахунок місцевого бюджету проводиться одноразове безкоштовне 

харчування): 

- учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування;  

- яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

гарантується пільгове харчування;  

- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах; 



- учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям». 

3. Харчування учнів в закладах загальної середньої освіти також може 

проводитись за рахунок місцевого бюджету, у випадку наявності на це 

вагомих підстав при складних життєвих обставинах, визначених ст. 1 

Закону України «Про соціальні послуги», за рішенням сесії Бережанської 

міської ради. 

4. Встановити грошову норму на одного учня, що належить до пільгової 

категорії, в розмірі 20,00 грн. 

5. Рішення Бережанської міської ради від 25.01.2018 року №818 «Про 

організацію безкоштовного харчування учнів пільгових категорій в місті 

Бережани, селах Лісники та Рай на 2018 рік» та зміни до нього визнати 

такими, що втратили чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Захарківа О.М. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 

до рішення сесії міської ради 

від 20.12.2018 року № 1172 

 

ПРОГРАМА 

організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій 

в Бережанській міській територіальній громаді на 2019 рік 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма організації безкоштовного харчування учнів пільгових 

категорій в Бережанській міській територіальній громаді на 2019 рік (далі 

Програма) розроблена на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 

грудня 2015р. №911, Закону України «Про внесення змін та визначення такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014р. 

№ 76-VІІІ, Закону України від 05.06.2014 №1324-18 «Про внесення змін до 

деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», 

постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №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 02.02.2011 року №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» (зі 

змінами).  

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її 

фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на 

нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних 

факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає 

питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, 

навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є 

забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.  

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою програми є створення умов для збереження здоров’я дітей, 

підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним 

і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й 

форм обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти.  

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи 

харчування; удосконалення управління системою організації харчування, 

оптимізації витрат на її функціонування; створення умов для повноцінного 



харчування учнів; забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових 

категорій.  

Реалізація Програми дасть змогу:  

- забезпечити пільговим харчуванням учнів, яким згідно із Законом 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" гарантується пільгове харчування, учнів з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні з числа дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних 

класах; учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- сформувати навички правильного та здорового харчування;  

- надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, 

урізноманітнити раціон харчування;  

- поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;  

- змінити підходи до організації харчування через створення гнучкої 

системи харчування;  

- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.  

Доцільність створення даної Програми обумовлена: турботою про 

збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; необхідністю створення умов 

для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для 

розвитку дитячого організму; впровадженням єдиного циклічного меню у всіх 

школах міста; створенням єдиної системи організації харчування, яка 

забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ 

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в 

період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року в закладах загальної 

середньої освіти Бережанської міської територіальної громади: 

на 100 відсотків:  

- учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування;  

- яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

гарантується пільгове харчування;  

- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних та інклюзивних класах; 

- учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям». 

Для звільнення від оплати за харчування на ім'я керівника закладу 

загальної середньої освіти потрібно такі документи:  

Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування:  
заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів про статус дитини.  



Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних і інклюзивних класах:  
заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копія документів, що засвідчує статус дитини.  

Учні, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:  
заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів, що підтверджують статус громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: 

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

довідка з місця отримання допомоги. 

При наявності складних життєвих обставин:  
заява на ім’я міського голови;  

документи, що підтверджують факт виникнення складних життєвих обставин, 

визначених ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги».  

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до 

кошторису, після затвердження його рішенням сесії Бережанської міської ради 

в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством.  

Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації 

харчування у закладах загальної середньої освіти Бережанської міської 

територіальної громади, а саме: учнів, яким згідно із Законом України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування, учні 1-4 класів 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учні з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, учні з числа дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах.  

 

5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що 

сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; 

забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; збільшення 

кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; формування навичок 

правильного та здорового харчування; створення централізованої системи 

харчування; змінення підходу до організації харчування через створення єдиної 

гнучкої системи харчування; використання бюджетних коштів раціонально і 

ефективно. 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 


