
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про затвердження вартості харчування  та встановлення пільгових умов 

оплати за харчування в закладах загальної  

середньої освіти  Арцизької міської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 25,  пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 36 Закону  України  

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

Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856 «Про організацію 

харчування  окремих категорій учнів в загальноосвітніх навчальних закладах», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  з метою організації якісного 

харчування дітей у закладах загальної середньої  освіти Арцизької міської 

ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 1 січня 2022 року вартість харчування одного дітодня в 

закладах загальної середньої  освіти Арцизької міської ради у розмірі 25,0 грн. 

2. Забезпечити безкоштовним харчуванням (сніданками) учнів 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти Арцизької міської ради. 

3. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів-вихованців груп 

продовженого дня (обідами) пільгових категорій: 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підставою 

для отримання пільги є надання наступних документів: заява на отримання 

пільги, копія свідоцтва про народження  дитини, копія розпорядчого  

документу про  надання    статусу  дитини - сироти,  дитини  позбавленої 

батьківського піклування; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах, підставою для отримання пільги є надання наступних документів: 

заява на отримання пільги,  висновок КУ ІРЦ Арцизької міської ради, копія 

посвідчення дитини з інвалідністю (за наявністю), копія свідоцтва про 

народження дитини, довідка про склад сім`ї; 

дітей з інвалідністю, які відвідують заклади загальної середньої  освіти 

Арцизької міської ради, підставою для отримання пільги є надання наступних 

документів: заява на отримання пільги, медичний висновок, копія посвідчення 



дитини з інвалідністю, копія свідоцтва про   народження дитини, довідка про 

склад сім’ї; 

дітей учасників бойових дій на території інших країн, підставою для 

отримання пільги є надання наступних документів: заява на отримання пільги, 

копія посвідчення учасника бойових дій, копія свідоцтва про народження 

дитини, довідка про склад сім’ї; 

дітей учасників Антитерористичної операції, Операції об’єднаних сил, 

підставою для отримання пільги є надання наступних документів: заява на 

отримання пільги, копія посвідчення учасників АТО, ООС, копія свідоцтва  

про народження дитини,  довідка про склад сім’ї; 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, підставою для 

отримання пільги є надання наступних документів: заява на отримання  

пільги, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка 

видана на   дитину або копія довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, яка видана батькам, іншим законним представникам 

дитини, де внесено відомості про дитину, копія  свідоцтва про народження 

дитини; 

дітей з малозабезпечених родин (1-4 класи), підставою для отримання 

пільги є надання наступних документів: довідка про отримання допомоги з 

управління соціального  захисту   населення Болградської районної державної 

адміністрації, копія свідоцтва про народження дитини, довідка з місця 

проживання та  про склад сім’ї; 

дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що  

опинилися у складних життєвих обставинах, підставою  для отримання пільги 

є рішення комісії з питань захисту прав дитини Арцизької міської ради про 

взяття на облік дитини, що опинилась в складних життєвих обставинах. 

4. Забезпечити безкоштовним харчуванням (сніданками) учнів 5-11 

класів  категорій, а саме: 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підставою 

для отримання пільги є надання наступних документів: заява на отримання 

пільги, копія свідоцтва про народження  дитини, копія розпорядчого   

документу  про  надання    статусу  дитини - сироти,  дитини  позбавленої 

батьківського піклування; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах, підставою для отримання пільги є надання наступних документів: 

заява на отримання пільги,  висновок КУ ІРЦ Арцизької міської ради, копія 

посвідчення дитини з інвалідністю (за наявністю), копія свідоцтва про 

народження дитини, довідка про склад сім`ї; 



дітей з інвалідністю, які відвідують заклади загальної середньої  освіти 

Арцизької міської ради, підставою для отримання пільги є надання наступних 

документів: заява на отримання пільги, медичний висновок, копія посвідчення 

дитини з інвалідністю, копія свідоцтва про   народження дитини, довідка про 

склад сім’ї; 

дітей учасників бойових дій на території інших країн, підставою для 

отримання пільги є надання наступних документів: заява на отримання пільги, 

копія  посвідчення учасника бойових дій, копія свідоцтва про народження 

дитини,  довідка про склад сім’ї; 

дітей учасників АТО, ООС,  підставою для отримання пільги є надання 

наступних документів: заява на отримання пільги, копія посвідчення 

учасників АТО, ООС, копія свідоцтва про народження дитини,  довідка про 

склад сім’ї; 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, підставою для 

отримання пільги є надання наступних документів: заява на отримання  

пільги, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка 

видана на дитину або копія довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, яка видана  батькам, іншим законним представникам 

дитини, де внесено відомості про дитину, копія  свідоцтва про народження 

дитини; 

дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей, як такі, що  

опинилися у складних життєвих обставинах, підставою  для отримання пільги 

є рішення комісії з питань захисту прав дитини Арцизької міської ради про 

взяття на облік дитини, що опинилась в складних життєвих обставинах. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  міської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров`я та 

соціального захисту населення.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлений  

Відділом освіти, молоді та  

спорту Арцизької міської ради 



 

Аркуш погодження  до проекту рішення 

 

 «Про затвердження вартості харчування  та встановлення пільгових умов 

оплати за харчування в закладах загальної  

середньої освіти  Арцизької міської ради на 2022 рік» 

 

Секретар міської ради  

«___» __________ 2021 року__________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2021 року__________ Тетяна БАХЧЕВАН 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2021 року__________ Оксана СТОЯНОВА 

 

 

Начальник юридичного відділу міської ради 

 «___» __________ 2021 року__________ Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Начальник  відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради                                                                                              

 «___» __________ 2021 року  __________ Людмила ЖОСАН 

 

 

 

 

 


