
 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  21 січня  2019 року                                                                  № 15-од 

 

Про звільнення від оплати за 

харчування учнів закладів загальної  

середньої освіти Підволочиської 

селищної ради 

 

   Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постановами КМ України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 850 від 04.06.2003 року, 

від 22.11.2004 року №1591 "Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах", від 02.02.2011 року №116 "Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 

операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість", відповідно до рішення сесії Підволочиської селищної ради від 16 

січня 2019 року № 2954 «Про звільнення від оплати за харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради», 

враховуючи пропозицію постійної комісії селищної ради з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з метою 

забезпечення повноцінним харчуванням окремих категорії учнів у закладах 

освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Звільнити на 100% від оплати за харчування учнів закладів освіти 

Підволочиської селищної ради, а саме:  

- усіх учнів 1 – 4 класів; 

- учнів пільгових категорій 5 – 11 класів, зокрема учнів із числа сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

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

батьківського піклування, учнів, яким згідно із Законом України "Про статус 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12


і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" гарантується пільгове харчування, учнів, батьки яких є 

учасниками бойових дій, а також дітей-інвалідів. 

 2. Керівникам закладів загальної середньої освіти, у яких наявні дані 

категорії учнів: 

               1) для отримання пільги про звільнення від оплати за харчування зібрати   

заяви та підтверджуючі документи у батьків або осіб, що їх замінюють; 

       2) подати дані документи (або їх копії) у бухгалтерію відділу освіти. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Світлана Кульбаба 


