
 
Бережанська міська рада 

VIII скликання 

IX сесія 

(II засідання) 

 

РІШЕННЯ 

м. Бережани 

03 червня  2021 року                                                                           №  273 

Про затвердження програми «Безпечне 

та якісне харчування в закладах освіти 

Бережанської міської ради» на 2021-2023 роки  

 

Відповідно до ч. 3 ст. 56  Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту», ч. 7 ст. 20 Закону України «Про повну загальну 

середню освіти», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», п. 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, постанови 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. №305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», з метою організації раціонального харчування 

дітей у загальноосвітніх навчальних закладах міста, розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, керуючись ст. 26, 

cт. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  

Бережанської міської ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 

Бережанської міської ради» на 2021-2023 роки (додається). 

2. Бережанська міська рада залишає за собою право на звільнення від 

плати за харчування учнів та дітей  в закладах освіти Бережанської міської 

територіальної громади, у випадку наявності на це вагомих підстав при складних 

життєвих обставинах, визначених ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги». 

3. Рішення сесії Бережанської міської ради від 20.12.2018 року № 1172, із 

змінами відповідно до рішення сесії від 28.01.2021 року № 89 від 28.01.2021 року 

№ 89 визнати такими, що втрачають чинність з дня оприлюднення даного 

рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 Ростислав БОРТНИК 

 


