
 

В  

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ  

 

Від 15.12.2022 р. № 2754 

м. Вінниця 

 

Про встановлення вартості харчування учнів 

в закладах загальної середньої освіти, що 

належать до комунальної власності 

Вінницької міської територіальної громади, 

та визнання таким, що втратив чинність п. 1 

рішення виконавчого комітету міської ради 

від 13.01.2022 р. № 14 
 

З метою соціального захисту дітей, відповідно до частини 3 статті 56 Закону 

України «Про освіту», постанови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 р.                   

№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», керуючись підпунктом 6 

пункту «а» статті 32, частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виходячи із реальних фінансових 

можливостей бюджету Вінницької міської територіальної громади, виконавчий 

комітет міської ради   

ВИРІШИВ: 
 

1. Установити з 1 січня 2023 року вартість харчування: 

1.1. для учнів з числа окремих категорій дітей, визначених законодавством 

України, що навчаються в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської 

територіальної громади, згідно з додатком 1; 

1.2. для дітей та учнів, що навчаються і утримуються у комунальному 

закладі «Вінницька спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку» згідно з додатком 2. 

2. Визнати таким, що втратив чинність з 01.01.2023 року п.1 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 13.01.2022 р. № 14 «Про встановлення 

вартості харчування учнів в закладах загальної середньої освіти, що належать до 

комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, та визнання 

таким, що втратив чинність п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.01.2021 р. № 3». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Г. Якубович. 

 

Міський голова                                                                         Сергій МОРГУНОВ 



 

Додаток  1 

до рішення виконкому  

міської ради 

від 15.12.2022 р. № 2754 

 

Вартість 

харчування учнів з числа окремих категорій дітей, визначених законодавством 

України, що навчаються в закладах загальної середньої освіти  

Вінницької міської територіальної громади (фінансується за рахунок коштів 

бюджету Вінницької міської територіальної громади) 

 

№ 

з/п 

 

Категорія дітей  

 

Вартість  

одноразового 

харчування 

1.  Діти-сироти 30,00 грн. 

2.  Діти, позбавлені батьківського піклування 30,00 грн. 

3. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються 

у спеціальних та інклюзивних класах 

30,00 грн. 

4. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

30,00 грн. 

5. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб  30,00 грн. 

6. Діти, які мають статус дитини, що постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 

30,00 грн. 

7. Діти з числа осіб, визначених у статті 10 та 101 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

30,00 грн. 

8. Діти із сімей, у яких один із батьків є учасником 

бойових дій або інвалідом війни та захищав 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, у заходах, необхідних для 

забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України 

30,00 грн. 

 

В.о. керуючого справами виконкому                   Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 



 

 

Додаток 2  

до рішення виконкому  

міської ради 

від 15.12.2022 р. № 2754 

 

 

Вартість 

харчування дітей та учнів, що навчаються і утримуються  

у комунальному закладі «Вінницька спеціальна школа для дітей  

з порушеннями інтелектуального розвитку» (фінансується за рахунок коштів 

бюджету  Вінницької міської  територіальної громади) 

 

№ 

п/п 

Категорія  Вікова група Вартість 

харчування в день 

1. Діти, які утримуються в 

дошкільних групах 

від 3 до 4 років 38,00 грн. 

 

2. Діти, які утримуються в 

дошкільних групах 

від 4 до 6 (7) років 52,00 грн. 

 

3. Учні 1-10 класів від 6 (7) років і 

старші 

30,00 грн. 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                   Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент освіти Вінницької міської ради 

 

Мазур Наталія Володимирівна 

 

Заступник директора департаменту з економічних питань департаменту освіти 

Вінницької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


