
 
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І  Ш Е Н Н  Я 

 
 

20.12.2018 №7/58-2726 

м. Лиман 

 

 
Про організацію безкоштовного 

харчування дітей в закладах освіти 

та затвердження Порядку організації 

харчування дітей, батьки яких 

призвані на військову службу під час 

мобілізації на 2019 рік 

 

З метою раціонального підходу до харчування дітей, які відвідують заклади 

освіти, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 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 внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №1, від 18.01.2016 

№16 та на виконання вимог Закону України від 01.07.2016 №1547 – VІІ, яким внесені 

зміни і доповнення до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», пункту 7 статті 18 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Порядку надання статусу учасника 

бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2014 №413, керуючись ч. 3 статті 56 Закону України «Про освіту», 

Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Організувати з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно безкоштовне 

харчування дітей в закладах освіти на 2019рік, а саме: 

1.1. Учні 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти – вартість харчування 1 

діто-дня становить 11,50 грн. 

1.2. Учні 5-11 класів з малозабезпечених сімей у закладах загальної середньої освіти – 

вартість харчування 1 діто-дня становить 11,50 грн. 



1.3. Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (сніданки та 

харчування в групах подовженого дня) у закладах загальної середньої освіти – вартість 

харчування 1 діто-дня становить 11,50 грн. 

1.4. Діти - інваліди, діти-вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

міста Лиман та діти з малозабезпечених сімей 1-4 класів (сніданки та харчування в 

групах подовженого дня) у закладах загальної середньої освіти – вартість харчування 

1 діто-дня становить 11,50 грн. 

1.5. Діти дошкільного віку у закладів дошкільної освіти та дошкільному відділенні 

НВК – вартість харчування 1 діто-дня становить 21,50 грн. 

1.6. Діти ясельного віку пільгової категорії у закладів дошкільної освіти та 

дошкільному відділенні НВК – вартість харчування 1 діто-дня становить 16,10 грн. 

1.7. Діти дошкільного віку логопедичних груп в закладах дошкільної освіти - вартість 

1 діто-дня становить –21,50 грн., наповнюваність групи не повинна перевищувати 21 

дитину. 

2. Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких призвані на 

військову службу під час мобілізації (додається). 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) передбачити кошти на 

фінансування видатків на безкоштовне харчування дітей у закладах освіти при 

формуванні бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, у справах молоді та 

соціального захисту населення (Демидова), постійну комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально - економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

регуляторної  політики  (Коломацький)  та  заступника   міського   голови   Гамаюнову 

Ю.М. 

 

 

 
Міський голова П.Ф. Цимідан 



Додаток 

до рішення міської ради 
від  _№   

 

 

 
 

Порядок організації харчування дітей, батьки яких призвані на військову 

службу під час мобілізації на 2019 рік 

 

Даний Порядок в закладах освіти регламентує питання щодо організації харчування 

в 2019 році дітей в закладах освіти Лиманської міської ради, батьки яких призвані на 

військову службу під час мобілізації. 

1. Категорії дітей в закладах освіти Лиманської міської ради, яким надається 

пільга за оплату харчування: 
 

 

№ Категорія дітей в закладах освіти Розмі 

р 
пільги 

Термін надання 

пільги 

1.1 Діти, батьки яких загинули під час 

участі в АТО (сніданок та харчування 
в групі подовженого дня) 

100% протягом 2019 року 

1.2 Діти, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території проведення 

АТО (сніданок та харчування в групі 
подовженого дня) 

100% протягом 2019року 

1.3 Діти, батьки яких призвані на 

військову службу під час мобілізації 

(сніданок та харчування в групі 
подовженого дня) 

100% протягом 2019року 

 

2. Перелік документів, що подаються до закладів освіти для отримання пільги: 

2.1. Діти, батьки яких віднесені до категорії 1.1, звільняються від плати за 

харчування на підставі таких документів: заява матері (батька) або осіб, які їх 

замінюють, про звільнення від плати за харчування, про загибель батьків або осіб, які 

їх замінюють, під час проведення АТО. 

2.2. Діти, батьки яких віднесені до категорії 1.2, звільняються від плати за 

харчування на підставі таких документів: заява матері (батька) або осіб, які їх 

замінюють, про звільнення від плати за харчування, копія посвідчення учасника 

бойових дій у зоні АТО 

2.3. Діти, батьки яких віднесені до категорії 1.3, звільняються від плати за 

харчування на підставі таких документів: заява матері (батька) або осіб, які їх 

замінюють, про звільнення від плати за харчування, довідка з військового  комісаріату, 

військової частини, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної 

гвардії України та інших військових формувань щодо мобілізації батьків. 

3. Діти, батьки яких віднесені до категорії 1.1 та 1.2, звільняються від плати за 

харчування з дня подання заяви керівнику закладу освіти. 



4. Діти, батьки яких віднесені до категорії 1.3, звільняються від плати за харчування з 

дня подання заяви керівнику закладу освіти до демобілізації батьків. 

4.1. Перелік громадян, призваних на військову службу під час мобілізації та 

демобілізованих, надає щомісяця до управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради Слов'янський об'єднаний міський військовий комісаріат. 

 

Розроблено управлінням освіти молоді та спорту Лиманської міської ради 

 

 
Начальник управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради Н.М.Діденко 

 

 
Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц 


