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 РІШЕННЯ 
 

смт Софіївка      № 1297-17/VIII         15 грудня 2021 року 

 

Про затвердження Порядку надання пільг по оплаті за харчування дітей у 
закладах освіти Софіївської селищної ради 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один 
із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності 
та суверенітету України», Порядком 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
02.02.2011 №116, постановами Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 
№856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 26.08.2002 №1243 «Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку», Порядком встановлення плати для батьків за перебування 
дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 
закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2002 №667, селищна рада вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок надання пільг по оплаті за харчування дітей у 
закладах освіти Софіївської селищної ради (додається). 

2. Відділу освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради у 
відповідності до чинного законодавства забезпечити надання пільг на оплату 
за харчування дітей у закладах освіти. 

3. Рішення Софіївської селищної ради від 25 лютого 2021 року №264-

5/VІІІ «Про затвердження Порядку надання пільг по оплаті за харчування 



дітей у закладах освіти Софіївської селищної ради» вважати таким, що 
втратило чинність з моменту набрання чинності даним рішенням. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  
 

 

             Селищний голова                                     Петро СЕГЕДІЙ 


