
Організація харчування учнів за кошти місцевого бюджету 

 

Керуючись рішеннями Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. 

№ 353-17 «Про встановлення вартості харчування учнів, які навчаються у 1-

11 класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання м. 

Івано-Франківська, за кошти міського бюджету»,  від 19.06.2020р. № 160-41 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017р. № 353-17 «Про 

встановлення вартості харчування учнів, які навчаються у 1-11 класах 

загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання м. Івано-

Франківська, за кошти міського бюджету» гарячим харчуванням  

забезпечуються учні, які навчаються у 1-11 класах закладів загальної 

середньої освіти денної форми навчання, з числа: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (сніданок, 

обід) ; 

- учнів, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

гарантується пільгове харчування (сніданок, обід); 

- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил, які загинули або померли під час 

виконання службових обов’язків, та учасниками бойових дій на підставі 

посвідчень встановленого зразка для учасників бойових дій (сніданок, обід); 

- дітей із інвалідністю (сніданок, обід); 

- дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних і інклюзивних класах (сніданок, обід); 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 

(сніданок, обід); 

- дітей, які перебувають у сім`ї патронатного вихователя (сніданок, 

обід); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (сніданок); 

- дітей із багатодітних сімей (сніданок); 

- учнів 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей відповідно до 

заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я керівника закладу загальної 

середньої освіти міста Івано-Франківської міської ради, відповідного подання 

керівника закладу загальної середньої освіти, наказу Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради (сніданок). 

 За рішенням педагогічної ради звільняються від плати за харчування 

батьки, діти яких відвідують групи подовженого дня (у відсотках чисельності 

групи за списком: 10 – у повному обсязі; 15 – на половину вартості). 

Для всіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій 

дітей, котрі харчуються за кошти місцевого бюджету, організоване гаряче 

харчування за кошти батьків.  

 


