
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

28.01.2021                                                   Первомайський                                                     № 41 

 

Про вартість харчування дітей 

у закладах загальної середньої  

та дошкільної освіти  

м. Первомайський, с. Грушине, 

с. Ржавчик у 2021 році 

 

На підставі рішення Первомайської міської ради від 27.01.2021  № 15 «Про вартість 

харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський,         

с. Грушине, с. Ржавчик у 2021 році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснювати з 01 січня 2021 року: 

1.1. Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів  закладів загальної середньої освіти 

м. Первомайський,  с. Грушине, с. Ржавчик. 

1.2. Безкоштовне харчування учнів 1-11 класів КЗ «Первомайський ліцей №2 

Первомайської міської ради Харківської області», КЗ «Первомайський ліцей №3 «Успіх» 

Первомайської міської ради Харківської області», КЗ «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області», КЗ «Первомайський ліцей №6 

Первомайської міської ради Харківської області», КЗ «Первомайський ліцей №7 

Первомайської міської ради Харківської області»  наступних категорій: дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; 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»; дітей, батьки яких загинули в зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких 

були поранені в зоні АТО/ООС та втратили працездатність; дітей, батьки яких є або були 

учасниками бойових дій АТО/ООС.  

1.3. Безкоштовне харчуванням учнів 1-9-х класів Грушинської та Ржавчицької 

філій Первомайського ліцею №3 «Успіх» наступних категорій: дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; 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»; дітей, батьки яких загинули в зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких 

були поранені в зоні АТО/ООС та втратили працездатність; дітей, батьки яких є або були 

учасниками бойових дій АТО/ООС. 

2. Встановити у 2021 році середню денну вартість безкоштовного харчування учнів у 

таких розмірах: 

- учні 1-4 класів м. Первомайський – 5,50 грн; 
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- учні 1-4 класів Грушинської та Ржавчицької філій Первомайського ліцею №3 «Успіх» 

Первомайської міської ради Харківської області –16,00 грн; 

- учні 1-11 класів м. Первомайський, Грушинської та Ржавчицької філій 

Первомайського ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської ради Харківської області з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні  із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім`ям», діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, діти, батьки яких загинули або були 

поранені в зоні АТО/ ООС та втратили працездатність – 16,00 грн; 

- учні 1-11 класів закладів освіти м. Первомайський з числа тих,  батьки яких є або були 

учасниками бойових дій АТО/ ООС – 8,00 грн. 

- учні 1-11 класів Грушинської та Ржавчицької філій Первомайського ліцею №3 

«Успіх» Первомайської міської ради Харківської області з числа тих, батьки яких є або були 

учасниками бойових дій АТО/ ООС – 16,00 грн. 

3. Встановити у 2021 році середню денну вартість харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти м. Первомайський, с. Грушине, с. Ржавчик у таких розмірах: 

- діти віком 1 - 3 роки – 28,00 грн, 

- діти віком 3 - 6  років – 40,00 грн. 

3.1. Звільнити від батьківської плати за перебування дітей у закладах дошкільної 

освіти м. Первомайський,  с. Грушине, с. Ржавчик наступні категорії дітей: дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім‘ям»; дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім‘ї за попередній квартал 

не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

установлено законом про Державний бюджет України на 2021 рік; дітей, батьки яких є 

потерпілими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; дітей з інвалідністю; дітей 

працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків; 

дітей, батьки яких загинули в зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких були поранені в зоні 

АТО/ООС та втратили працездатність. 

3.2. Звільнити від батьківської плати за перебування дітей у  закладах дошкільної 

освіти  с. Грушине, с. Ржавчик з сімей, батьки яких є або були учасниками бойових дій 

АТО/ООС. 

4. Наказ відділу освіти від 22 січня 2020 року № 61 «Про вартість харчування 

дітей у закладах загальної середньої та  дошкільної освіти м. Первомайський у  2020 році» 

вважати таким, що втратив чинність. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника відділу 

дитячого харчування Т. Митрофанову. 

 

 

Начальник відділу освіти    Аліна САДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Митрофанова 36172 


