
    Організація безкоштовного харчування учнів школи здійснюється  

відповідно  до рішення Черкаської міської ради від 19.04.2018 № 2-3366 «Про 

затвердження Програми організації безкоштовного харчування окремих 

категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної 

власності міста Черкаси на 2018-2021 роки» . 

У 2020—2021 навчальному році  організовано безкоштовне одноразове 
харчування (крім учнів, які за станом здоров’я навчаються на дому) для 
дітей наступних категорій: 

-  для учні 1-4 класів  (на підставі заяви батьків на ім’я директора 
школи); 

- для учнів 5-11 класів із  числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (на підставі заяви опікуна на ім’я директора 
школи, копії рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради 
(рішення, розпорядження райдержадміністрацій, міськвиконкомів, тощо) 
про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування); 

      - для учнів 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах (які не отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», а також із неповних 

та неблагополучних сімей) (на підставі заяви батьків на ім’я директора 

школи, акту обстеження матеріально-побутових умов проживання учня, 

довідки про заробітну плату батьків або осіб, які їх замінюють (не стосується 

неблагополучних сімей), рішення ради школи, при цьому наказ керівника 

закладу загальної середньої освіти має бути  погоджений департаментом 

освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради); 

- для учнів 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують 
допомогу  відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі заяви батьків на ім’я 
директора школи та довідки, що підтверджує статус малозабезпеченої сім'ї); 

       - для учнів  5-11 класів із сімей учасників операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) (на підставі заяви батьків на ім’я директора 

школи, копії посвідчення учасника бойових дій або копії довідки про 

безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

№413 від 20.08.2014 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення 

статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (зі змінами), або 

документа, що підтверджує факт перебування учасника антитерористичної 



операції в районі її проведення в Донецькій та Луганській областях, виданий 

та скріплений печаткою уповноважених органів, зокрема Міністерства 

оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами), 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами, 

до набуття такими особами статусу учасників бойових дій); 

       - для учнів 5-11 класів,  дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

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

       - для учнів 5-11 класів із родин, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил 

(антитерористичної операції) на територію м. Черкаси (на підставі заяви 

батьків на ім’я директора школи, копії довідки про підтвердження статусу 

внутрішньо переміщеної особи); 

- для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних і  

інклюзивних класах (на підставі заяв батьків на ім’я директора школи, копії 

висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку розвитку 

дитини); 

- учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призерів ІV етапу 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, 

конкурсів, турнірів (на підставі заяв батьків на ім’я директора школи); 

- учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призерів 

офіційних Всеукраїнських спортивних змагань (на підставі заяв батьків на 

ім’я директора школи, копії документів, що підтверджують перемоги учнів 

(копії дипломів, грамот, витяги з протоколів змагань, тощо). 

Вартість харчування для учнів пільгових категорій: для учнів 1-4 класів – 

10,72грн.,  для учнів 5-11 класів – 12,16  грн.. Вартість повного  обіду  для дітей 

групи ГПД, які харчуються за кошти  батьків –  30 грн. 00 коп. 

Організатор харчування -  Котенко Ж.Г. 

 

 


