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 Відповідно до частини першої статті 6, статті 22 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», абзацу четвертого частини третьої статті 5 

Закону України «Про охорону дитинства», частини першої статті 25 Закону 

України «Про освіту», пункту 1  постанови Кабінету Міністрів України від 19 

червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорії учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), додатку 7 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку» (із змінами), пунктів 1, 5 Порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення  

податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 02 лютого 2011 року № 116 (із змінами) та з метою забезпечення 

належного рівня організації харчування учнів у закладах загальної середньої 

освіти: 
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1. Забезпечити безоплатним одноразовим харчуванням у закладах загальної 

середньої освіти Миргородського району учнів 1 - 4 класів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в спеціальних і інклюзивних класах за нормами харчування для 

дітей відповідного віку.  
 

      2. Встановити грошову норму витрат на безоплатне одноразове 

харчування одного учня із зазначених пільгових категорій   віком від 6 до 10  

років у розмірі 15 гривень, від 10 років і старше – 15 гривень 50 копійок в день. 
 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 03 березня 2015 року № 40 «Про встановлення 

грошової норми витрат на безоплатне одноразове харчування для учнів 1-4 

класів та дітей пільгових категорій з числа учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів» (із змінами), зареєстрованого в Миргородському міськрайонному 

управлінні юстиції 04 березня 2015 року за № 2/202. 
 

4. Відділу освіти райдержадміністрації   (Овсяннікова С.М.)  в п’ятиденний  

термін  забезпечити подання  цього  розпорядження  на  державну реєстрацію 

до Головного територіального  управління  юстиції  у  Полтавській  області  та 

оприлюднити його в установленому законодавством порядку. 
 

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування.  

        
 

     Виконуючий обов’язки      

 голови районної державної  

          адміністрації                                                                    В. ФЕСЕНКО 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до розпорядження голови райдержадміністрації «Про встановлення грошової 
норми витрат на безоплатне одноразове харчування для дітей пільгових 

категорій з числа учнів закладів загальної середньої освіти» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття  розпорядження 
Забезпечення безоплатним одноразовим харчуванням у закладах загальної 

середньої освіти для дітей пільгових категорій з числа учнів закладів загальної 
середньої освіти. 
2. Мета і шляхи її досягнення  

З метою забезпечення належного рівня організації харчування учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах. 
3. Правові аспекти 

Відповідно до частини першої статті 6, статті 22 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», абзацу п’ятого частини третьої статті 5 Закону 
України «Про охорону дитинства», частини першої статті 25 Закону України 
«Про освіту», пункту 1  постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 
2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорії учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), додатку 7 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку» (із змінами), пунктів 1, 5 Порядку надання послуг з харчування 
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення  
податком на додатком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України  від 02 лютого 2011 року № 116 (із змінами). 
 4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Встановлення грошової норми витрат на безоплатне одноразове 
харчування одного учня із зазначених пільгових категорій   віком від 6 до 10  
років у розмірі 15 гривень, від 10 років і старше – 15 гривень 50 копійок в день. 
5. Позиція заінтересованих органів 

Погоджено без зауважень. 
6. Регіональний аспект 

Визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації від 03 березня 2015 року № 40 «Про встановлення 
грошової норми витрат на безоплатне одноразове харчування для учнів 1-4 
класів та дітей пільгових категорій з числа учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів» (із змінами), зареєстрованого в Миргородському міськрайонному 
управлінні юстиції 04 березня 2015 року за № 2/202. 
7. Громадське обговорення 

Не потребує проведення громадського обговорення. 
8. Прогноз результатів  

Прийняття розпорядження забезпечить належний рівень організації 
харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації                       С.М.Овсяннікова 
  05.11.2019 



 
 

ДОВІДКА 
 

про погодження розпорядження голови райдержадміністрації 
«Про встановлення грошової норми витрат на безоплатне одноразове 

харчування для дітей пільгових категорій з числа учнів закладів загальної 
середньої освіти» 

 
 

     Проект розпорядження розроблено відділом освіти райдержадміністрації 
відповідно до частини першої статті 6, статті 22 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», абзацу п’ятого частини третьої статті 5 Закону України 
«Про охорону дитинства», частини першої статті 25 Закону України «Про 
освіту», пункту 1  постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 
року № 856 «Про організацію харчування окремих категорії учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), додатку 7 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку» (із змінами), пунктів 1, 5 Порядку надання послуг з харчування 
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення  
податком на додатком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України  від 02 лютого 2011 року № 116 (із змінами) та з метою 
забезпечення належного рівня організації харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
 
   та погоджено без зауважень:  
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                             В.М.Хоменко 
Начальник загального відділу  
апарату райдержадміністрації     В.І.Діхтяр 
Головний спеціаліст-юрисконсульт  
апарату райдержадміністрації              О.А.Ушаков   
 
 
 
       

Начальник відділу освіти     
райдержадміністрації                                                   С.М.Овсяннікова 
 

  05.11.2019 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
03.03.2015                              № 40 
 
 

Про  встановлення  грошової 

норми витрат на безоплатний 

обід   для  учнів  1-4 класів та 

дітей   пільгових   категорій  з  

числа  учнів  загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 

(із змінами внесеними згідно з розпорядженням  
голови райдержадміністрації від   18.12.2015 № 229 ) 

 
 

Відповідно до частини першої статті 6, статті 22 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», абзацу п’ятого частини третьої статті 5 Закону 

України «Про охорону дитинства», частини першої статті 25 Закону Країни 

«Про освіту», пункту 1  постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 

2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорії учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), додатку 7 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку» (із змінами), пункту 1,5 Порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операцій з надання яких звільняються від обкладення  

податком на додатком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України  від 02 лютого 2011 року № 116 (із змінами) та забезпечення 

належного рівня організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах: 
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1 . Забезпечити безоплатним одноразовим харчуванням  у загальноосвітніх 

навчальних закладах Миргородського району учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують  

допомогу відповідно до Закону України «Про  державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» за нормами харчування для дітей відповідного віку. 
 

2. Встановити з 01 січня 2016 року грошову норму витрат на безоплате 

одноразове харчування одного учня із зазначених пільгових категорій   віком 

від 6 до 10 років у розмірі 10 гривень, від 10 років і старше – 10 гривень 50 

копійок в день. 
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації 

від    18.12.2015 № 229} 
 

3. Відділу освіти районної державної адміністрації (Рудченко О.М.) у 

п’ятиденний строк забезпечити подання цього розпорядження на державну 

реєстрацію до міськрайонного управління юстиції відповідно до Указу 

Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із 

змінами) та спільно з відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної 

державної адміністрації (Приймачук Л.І.) оприлюднення цього розпорядження 

в районній газеті «Прапор перемоги» і на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації. 
 

4. Визнати таким, що втратив чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 29 серпня 2012 року № 178 «Про встановлення 

грошової норми витрат на безоплатний обід для дітей пільгових категорій з 

числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 
 

5. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного 

опублікування. 
 

Голова  

районної державної  

      адміністрації        Ю.КОВАЛЕНКО 


