
Додаток 1

Вартість харчування
для учнів пільгових категорій

№
з/п Категорія учнів Вартість харчування

1 Учні закладів загальної середньої освіти:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”;
- діти, батьки яких загинули під час участі в АТО/ООС;
- діти, батьки яких є учасниками бойових дій на 
території проведення АТО/ООС;
- діти, батьки яких беруть участь в ООС;
- діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі 
в АТО/ООС;
- діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих 
обставинах;
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи;
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які 
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів;
- діти з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у Тернопільській спеціальній школі;
- діти з особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних класах.

35 грн.

2 Учні закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти та Галицького коледжу імені В’ячеслава 
Чорновола:
- діти-сироти та особи з їх числа;
- діти, позбавлені батьківського піклування та особи з 
їх числа;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» та особи з їх числа;
- особи з інвалідністю;
- особи з особливими освітніми потребами;
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які 
мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій і збройних конфліктів та особи з їх числа;

35 грн.
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- діти, сім’ї яких перебувають у складних життєвих 
обставинах та особи з їх числа;
- діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”;
- діти, батьки яких загинули під час участі в АТО/ООС 
та особи з їх числа;
- діти, батьки яких є учасниками бойових дій на 
території проведення АТО/ООС та особи з їх числа;
- діти, батьки яких беруть участь в ООС та особи з їх 
числа;
-діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі 
в АТО/ООС та особи з їх числа.

3 Учні закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти та Галицького коледжу імені В’ячеслава 
Чорновола з числа:
- діти-сиріт, діти, позбавлені батьківського піклування, 
які знаходяться на повному державному утриманні та 
особи з їх числа.

67грн. (добова норма)

Для учнів 1-5 класів:
35 грн – для учнів школи 
(триразове харчування);
60 грн – для учнів груп 
цілодобового перебування 
(п’ятиразове харчування).

4 Діти з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у Тернопільській спеціальній 
загальноосвітній школі Тернопільської міської ради.

Для учнів 6-10 класів:
45 грн  – для учнів школи 
(триразове харчування);
75 грн – для учнів груп 
цілодобового перебування 
(п’ятиразове харчування).

5 Учні Тернопільського педагогічного ліцею 
спортивного профілю Тернопільської міської ради.

35 грн. (обід)
43 грн. (триразове 
харчування)

Міський голова Сергій НАДАЛ
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