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Про звільнення від оплати за харчування  

дітей у закладах загальної і середньої освіти, 

навчально-виховних комплексах  

та дошкільних установах, що належать  

до спільної власності територіальних громад  

сіл, селища, міст району  

в 2019-2020 навчальному році 

 

Керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 

року №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх закладах освіти, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість», Постанови Кабінету 

України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та  розглянувши листи 

Вижницької районної державної адміністрації від 20.11.2018 року №01.34-1599, 

відділу освіти Вижницької районної державної адміністрації від 20.11.2018 року 

№1171 «Про звільнення від оплати за харчування дітей у закладах загальної і 

середньої освіти, навчально-виховних комплексах та дошкільних установах, 

що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 

району  в 2019-2020 навчальному році» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, районна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Звільнити у 2019-2020 навчальному році від оплати за харчування у 

закладах загальної і середньої освіти, навчально-виховних комплексах та 

дошкільних установах, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району дітей пільгової категорії за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету в кількості 532 (п’ятсот тридцять два) дітей, а саме: 

- малозабезпечених, вихованців ДНЗ, учнів 1-4 класів ЗНЗ, які отримують 

державну соціальну допомогу  – 505 (п’ятсот п’ять); 



- учнів: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1-11 

класів – 24 (двадцять чотири); 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та 

інклюзивних класах – 3 (три). 

2. Звільнити у 2019-2020 навчальних роках від оплати за харчування у 

загальноосвітніх навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та 

дошкільних установах, що належать до спільної власності територіальних громад 

сіл, селища, міст району дітей пільгової категорії за рахунок коштів з районного 

бюджету в кількості 469 (чотириста шістдесят дев’ять) дітей, а саме:  

- дітей-інвалідів 1-11 класів – 53 (п’ятдесят три); 

- дітей переселенців 1-11 класів – 2 (два); 

- дітей, батьки яких перебувають або перебували в зоні антитерористичної 

операції  1-11 класів – 62 (шістдесят два); 

- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 352 (триста 

п’ятдесят два). 

- діти дошкільного віку – 100 (сто).  

3. Відділу освіти районної державної адміністрації здійснювати видатки у 

2019-2020 році на харчування учнів ЗНЗ, які перебувають у складних життєвих 

обставинах  згідно акту обстеження соціально-побутових умов при умові надання 

районному бюджету відповідної субвенції місцевими радами із сільських, 

селищного бюджетів та бюджетів  об’єднаних територіальних громад. 

4. Вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2019 р. рішення двадцять 

четвертої сесії районної ради  VІІ  скликання №91-24/18 від 30 серпня 2018 року 

«Про звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах, навчально-виховних комплексах та дошкільних 

установах, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селища, міст району в 2018-2019 навчальному році». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту 

(О.Сащук). 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк  

 

Виконавець:  

Начальник відділу освіти Вижницької районної  

державної адміністрації       М.Андрич 

Погоджено: 

Заступник голови районної ради     С. Вірста 

Керуючий справами районної ради     Г. Івоняк 

Завідувач юридичного відділу   

виконавчого апарату районної ради      К. Голобуцька  

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради              Ю. Флора 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань освіти, охорони здоров’я,  

культури, молоді та спорту      О.Сащук 
 


