
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020     Мукачево     №1995 
 
Про внесення змін до Програми організації безкоштовного харчування 
дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої 
рішенням 69-ї  позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 05.12.2019 №1673  
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 18.08.2020 року   №294  «Про схвалення внесення змін до Програми 
організації безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у закладах 
освіти Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням 69-ї  позачергової сесії Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 05.12.2019 №1673», з метою підтримки дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у 
закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти, на 
виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», 
відповідно до Законів України „Про повну загальну середню освіту”, “Про 
дошкільну освіту”, враховуючи Порядок розроблення місцевих цільових 
програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений рішенням 66 
-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 року №1574, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №91 від 19.08.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, 
культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №65 від 18.08.2020 
р.), керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 
  

1. Внести зміни до  Програми організації безкоштовного харчування дітей 
пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 
№1673, а саме: 



1) пункт 9  розділу 1.1. «Паспорт  Програми» викласти в наступній 
редакції: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, всього, тис.грн.у тому числі: 10138,4 тис. грн., з них: 2020 рік – 
2919,7 тис.грн.; 2021 рік – 3357,6 тис.грн.; 2022 рік – 3861,1 тис.грн. ; «коштів 
міського бюджету: 10138,4 тис.грн.» та пп.9.1 пункту 9 розділу 1.1 «Паспорт  
Програми» викласти в наступній редакції: 10138,4 тис.грн.; 

2) абзац 2 розділу 2 «Визначення проблеми, на розв’язання якої 
спрямована Програма» доповнити текстом наступного змісту: «учнів 1-
11класів, вихованців закладів дошкільної освіти Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади із числа дітей, внутрішньо переміщених осіб 
чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів»; 

3) абзац 1 розділу  3 «Визначення мети Програми» доповнити текстом 
наступного змісту: «обов’язкове забезпечення безкоштовним харчуванням 
учнів 1-11класів, вихованців закладів дошкільної освіти Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади із числа дітей, внутрішньо переміщених осіб 
чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів»; 

4) абзац 1 розділу 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 
Програми» доповнити текстом наступного змісту: «обов’язкове забезпечення 
безкоштовним харчуванням учнів 1-11класів, вихованців закладів дошкільної 
освіти Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громади із числа дітей, 
внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів»;  

5) абзац 4 розділу 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 
Програми» викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансування 
Програми становить 10138,4  тис.грн.»; 

6) абзац 1 розділу 5 «Перелік завдань Програми та результативні 
показники» доповнити текстом наступного змісту: «забезпечення харчуванням 
за бюджетні кошти (міський бюджет) учнів 1-11класів, вихованців закладів 
дошкільної освіти Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громади із 
числа дітей, внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів»; 

7) розділ 6 «Напрями діяльності та заходи Програми» доповнити  абзацом 
наступного змісту: «Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11класів, 
вихованців закладів дошкільної освіти Мукачівської міської  об’єднаної 
територіальної громади із числа дітей, внутрішньо переміщених осіб чи дітей, 
які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів»; 

8)  додаток 1 «До Програми організації безкоштовного харчування дітей 
пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки» викласти у новій редакції ( 
додається до даного рішення); 



9)  додаток 2 «До Програми організації безкоштовного харчування дітей 
пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки» викласти у новій редакції ( 
додається до даного рішення). 

2. В іншій частині рішення 69-ї позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 05.12.2019 №1673 «Про затвердження Програми 
організації безкоштовного харчування дітей пільгових категорій у закладах 
освіти Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 
роки» залишити без змін. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради забезпечити 
фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах затверджених 
асигнувань в міському бюджеті на відповідні роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р.Федіва,  постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну депутатську комісію 
з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку. 
 
 

Міський голова       А.БАЛОГА 
 



Додаток 1  
до Програми організації 
безкоштовного харчування дітей 
пільгових категорій у закладах 
освіти Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної 
громадина 2020-2022 роки  

 
Ресурсне забезпечення Програми  

Програма організації безкоштовного харчування дітей пільгових категорій  
у закладах освіти Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громадина 2020-2022 роки 

тис. грн. 
Обсяг коштів,  

які пропонується залучити на виконання  
Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 
виконання Програми 

 I ІI ІІI 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів,  всього, у тому числі: 2919,7 3357,6 3861,1 10138,4 
державний бюджет     
обласний бюджет     
Міський бюджет 2919,7 3357,6 3861,1 10138,4 
кошти не бюджетних джерел     
Інші  0 0 0 0 

 
 

Секретар міської ради             І. МАНЯК 



Додаток 2  
до Програми організації 
безкоштовного харчування дітей  
пільгових категорій у закладах 
освіти Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної 
громадина 2020-2022 роки  

Перелікзаходів і завданьПрограми 
організації безкоштовного харчування дітей пільгових категорій   

у закладах освіти  Мукачівської міської  об’єднаної територіальної громадина 2020-2022 роки  
№ Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік 
заходів 

Програми 
(кількість 

учнів) 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн., у 

тому числі:  

Очікуваний 
результат 

 
1 Забезпечення безкоштовним   

харчуванням учнів 1-11 класів із 
малозабезпечених сімей, які 
отримують допомогу відповідно 
до Закону України "Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям" 

120 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 146,0 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 167,9 

ІІІ етап: 2022р. – 193,1 

2 Забезпечення безкоштовним   
харчуванням  учнів 1-11 класів із 
числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклуванння 

120 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 146,0 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 167,9 

ІІІ етап: 2022р. – 193,1 

3 Забезпечення безкоштовним   
харчуванням учнів 1-11 класів із 
числа дітей з особливими 
освітніми проблемами, які 
навчаються в інклюзивних класах 

110 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 133,8 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 153,9 

ІІІ етап: 2022р. – 177,0 



4 Забезпечення безкоштовним 
харчуванням учнів 1-11 класів із 
числа дітейосіб, визнаних 
учасниками бойових дій; 
дітей,один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти) у районі 
проведення АТО 

600 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 730,1 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 839,6 
ІІІ етап: 2022р. – 965,5 

5 Забезпечення безкоштовним   
харчуванням учнів 1-11 класів із 
числа  дітей з інвалідністю  

140 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 170,4 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 195,9 

ІІІ етап: 2022р. – 225,3 

6 Забезпечення безкоштовним   
харчуванням учнів 1-11 класів із 
числа дітей, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС 

100 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 121,7 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 139,9 

ІІІ етап: 2022р. – 160,9 

7 Забезпечення безкоштовним  
харчуванням учнів 1-11 класів із 
числа дітей 
військовослужбовців, які 
загинули (померли) чи пропали 
безвісти під час проходження 
військової служби 

10 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 12,2 Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІ етап: 2021р. – 14,0 

ІІІ етап: 2022р. – 16,1 

8 Забезпечення безкоштовним  
харчуванням вихованців закладів 
дошкільної освіти із числа дітей 
осіб, визнаних учасниками 
бойових дій; дітей,один із 
батьків яких загинув (пропав 
безвісти) у районі проведення 

200 2020-
2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020р. – 1430,7 

ІІ етап: 2021р. – 1645,4 

ІІІ етап: 2022р. – 1892,1 

 

Вирішення 
соціального захисту 
дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

9 Забезпечення безкоштовним 46 учнів 2020- Управління Міський І етап: 2020р. – 28.8 Вирішення 
соціального захисту 



харчуванням  учнів 1-11класів, 
вихованців закладів дошкільної 
освіти із числа дітей, внутрішньо 
переміщених осіб чи дітей, які 
мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних 
дій і збройних конфліктів 

закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
1дитина 
закладу 
дошкільної 
освіти  

2022 
роки 

освіти, молоді та 
спорту 
Мукачівської 
міської ради 

бюджет ІІ етап: 2021р. – 33,1 дітей пільгових 
категорій 
(організація 
безкоштовного 
харчування) 

ІІІ етап: 2022р. – 38,0 

 
 

Секретар міської ради              І.МАНЯК 
  


