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Про забезпечення 

у 2022–2023 навчальному році 

окремих категорій учнів закладів 

загальної середньої освіти  

безкоштовним харчуванням  

 

З метою соціального захисту учнів закладів загальної середньої освіти 

Кам’янської міської територіальної громади, відповідно до частини 3 статті 56 

Закону України «Про освіту», частини 7 статті 20 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», статей 10, 10-1 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», частини 10 статті 7 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постанов 

Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  

від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» 

та від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних  

та інтернатних навчальних закладів», керуючись підпунктом 6 пункту «а» 

частини 1 статті 32, підпунктом 1 пункту «а» частини 1 статті 34, частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Департаменту з гуманітарних питань міської ради забезпечити  

у 2022–2023 навчальному році в закладах загальної середньої освіти міста: 

1.1. Безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій: 

- дітей-сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних  

та інклюзивних класах; 

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

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
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- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статтях  10 та 10-1 Закону України  

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- вихованців (учнів) комунального закладу «Спеціальна школа «Гармонія» 

Кам’янської міської ради. 

1.2. Одноразовим харчуванням в межах виділених планових призначень  

на відповідний бюджетний рік учнів таких категорій: 

- дітей учасників бойових дій; 

- дітей з багатодітних сімей, де виховується 3 та більше дітей; 

- дітей з інвалідністю; 

- учнів 1–4 класів. 

2. Департаменту фінансів міської ради забезпечити фінансування 

безкоштовного харчування категорій учнів, зазначених у пункті 1. цього 

рішення, на відповідний бюджетний рік в межах затверджених бюджетних 

асигнувань. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  

Чернишова О.А. 

 

 

Міський голова                                                                         Андрій БІЛОУСОВ 

 
 


