
 

                                          
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання)  

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 грудня 2020 року 

 
Про надання пільги на 
звільнення від плати за харчування 
учнів закладів загальної середньої освіти та   
вихованців закладів дошкільної освіти  
 
 

Розглянувши клопотання начальника управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Костенка М.В., відповідно до ст. 21 Закону 

України «Про загальну середню освіту»,  ст. 35  Закону України «Про 

дошкільну освіту», пункту 5 Порядку 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 року  №116 (зі змінами), пункту 2.2 Порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21 листопада 2002 року  № 667 (зі змінами), 

керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 
 1. Надати пільгу на звільнення від плати за харчування у межах 

затверджених кошторисних асигнувань  учням закладів загальної середньої 

освіти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям", з дня надання та на період дії довідки, що підтверджує відповідний 

соціальний статус сім'ї:  



- Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2: 
 - Ігнатенко Ангеліні Андріївні – 7-Б клас. 
- Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6: 
 - Решітьку Максиму Олександровичу – 8-Б клас; 
 - Решітько Карині Олександрівні – 11-А клас. 
- Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7: 
 - Мирній Сніжані Сергіївні – 11-А клас. 
- Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10: 
 - Александровій Ангеліні Володимирівні – 11 клас. 
 2. Надати пільгу на звільнення від плати за харчування у межах 

затверджених кошторисних асигнувань батькам вихованців закладів 

дошкільної освіти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", з дня надання довідки, що підтверджує 

відповідний соціальний статус сім'ї: 
- Лубенський дошкільний навчальний заклад №10 «Сонечко»: 
 - Стрілець Тетяні Анатоліївні – за Клочка Тимура Станіславовича. 
- Лубенський дошкільний навчальний заклад №5 «Зірочка»: 
 - Ручці Вікторії Іванівні – за Ручку Марію Віталіївну. 
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника 

управління освіти Костенка М.В., контроль за виконанням цього рішення 

покласти на Лубенського міського голову Грицаєнка О.П. та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів. 
 
 
Лубенський міський голова                                                 О.П. Грицаєнко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
Секретар міської ради                                                                М.Ф. Комарова 
 
Голова постійної депутатської комісії  
з питань планування бюджету  та  фінансів                            Р.В. Сендзюк 
 
Начальник фінансового управління 
виконавчого комітету                                                                Т.О. Романенко 
 
Начальник  юридичного відділу 
виконавчого комітету                                                               Н.М. Мелентьєва 
 
Начальник організаційного відділу 
виконавчого комітету                                                                Н.М. Уварова                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Костенко М.В.  77-386 
 

 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення сесії міської ради 

від 17 грудня 2020 року 
«Про надання пільги на звільнення від плати за харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної 

освіти міста» 
 

Даний проєкт рішення розроблений управлінням освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради з метою створення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування дітей з малозабезпечених сімей в 

закладах дошкільної освіти міста.  
Прийняття даного проєкту рішення покращить соціальне і матеріальне 

становище зазначеної вище категорії населення. 
 
 

Начальник управління освіти                                                        М.В. Костенко 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


