
 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

21 грудня 2022 року         № 162 

 

Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

Гребінківської міської ради у 2023 році 

 

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 5 Закону України «Про охорону дитинства», Законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про статус 

ветеранів, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку» та з метою забезпечення належного рівня організації 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Гребінківської 

міської ради, підтримки сімей, які потребують соціальної уваги та підтримки, 

виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Забезпечити безоплатним одноразовим гарячим харчуванням учнів 

1‒11 класів із числа: 

- дітей ‒ сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;  

- дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»;  

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти Гребінківської міської ради; 

- дітей вимушених переселенців з зони антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил; 

- дітей учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил; 

- дітей загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил;  

- дітей учасників бойових дій та дітей військовослужбовців, які загинули 

(померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби;  

- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів; 

- дітей з інвалідністю. 

 



2. Затвердити грошові норми витрат на одноразове безоплатне 

харчування одного учня у межах відповідних бюджетних призначень у 

розмірах: 

 

- 50,90 грн – для вікової групи від 6 до 11 років (1-4 класи); 

- 61,09 грн – для вікової групи від 11 до 14 років (5-8 класи); 

- 67,27 грн – для вікової групи від 14 до 18 років (9-11 класи). 

 

3. Організацію виконання рішення покласти на відділ освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради (Радченко Л.М.), контроль 

за його виконання на заступника міського голови Волошина В.А. 

 

 

Міський голова      Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 


