
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Чотирнадцята сесія 

Друге пленарне засідання  

 VIII скликання 

"30" вересня 2022р.   смт.Ємільчине № ___2285__ 

 

 

Про встановлення граничної 

вартості харчування 1 діто-дня та 

батьківської плати в закладах 

загальної середньої освіти 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

З метою забезпечення організації харчування дітей у закладах освіти, відповідно до ст. 25, 

ч.3 ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 5, ч. 5 ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», 

ч.7 ст. 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» ст. 26 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити  з 01.09.2022 року батьківську плату за харчування в закладах загальної середньої 

освіти Ємільчинської селищної ради для 5-11 класів в розмірі: 

 

- 80% - фактичної вартості харчування на день 

- 20% - відшкодування з селищного бюджету 

 

2. Гранична вартість харчування 1 діто-дня  в закладах загальної середньої освіти 

Ємільчинської селищної ради становить:  

- вікова категорія  6-11 років (учні 1-4 класів) – 49,00 грн;  

- вікова категорія  11-14 років – 56,00 грн.;  

- вікова категорія  14-18 року – 61,00 грн. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради спільно з керівниками закладів 

загальної середньої освіти забезпечити виконання даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань  планування, 

фінансів, бюджету та комунальної власності. 

   

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія, друге пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про встановлення граничної вартості харчування 1 діто-дня та батьківської плати в 

закладах загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 



 

 
 

 

 




