
                                                                                                            ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять восьма позачергова сесія  

восьмого скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

 15 грудня   2022 року                        Деражня                                   №  
 

Про затвердження Програми 

«Організація безкоштовного  

харчування дітей у закладах освіти  

Деражнянської територіальної 

громади на 2023 рік» 

   

На підставі п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", відповідно до Закону України «Про Державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», 

розглянувши клопотання начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради від 13.12.2021 № 01-31/947, враховуючи 

пропозиції постійних комісій міської ради, міська рада  

  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Програму «Організація безкоштовного харчування дітей 

у закладах освіти  Деражнянської територіальної громади  на 2023 рік» (далі 

Програма, додатки додаються).  

 

              2. Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених 

асигнувань на 2023 рік та інших джерел не заборонених законодавством. 

 

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку    ( голова комісії Оксана БЕРЕГОВА).  

 

 

 



 Міський голова                                                                         Андрій 

КОВПАК 

 

Паспорт Програми  

«Організація безкоштовного харчування дітей у  

 закладах освіти Деражнянської територіальної громади на 2023рік» 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Деражнянська міська рада, 

відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

2. Розробник Програми відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

3. Нормативно-правова база 

Програми 

Закон України «Про освіту», 

Закон України «Про повну загальну середню освіту» 

Закон України «Про дошкільну освіту», 

Закон України «Про охорону дитинства», 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

Закон України «Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України» від 28.12.2014 року №76-VIII ,  

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 24.12.2015р. № 

911/13,  

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо реформи міжбюджетних 

відносин»; 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

 Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб»  

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 

року № 856 «Про організацію харчування окремих 

категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 

2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  23.03.2021 

року № 305  «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 

№116 «Про затвердження 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» (зі змінами), 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів 

щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами 

харчування вітчизняного виробництва», 

- наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах»  (зі змінами);  

- спільний наказ Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 

№242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах» 

- спільний наказ Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 

№202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з  

організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах»;   

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради 

5. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської 

ради, заклади дошкільної освіти та заклади загальної 

середньої освіти  

6. Головна мета Програми - створення належних умов для збереження здоров’я 

дітей, підвищення рівня організації харчування, 

- забезпечення  безкоштовним харчуванням в закладах 

дошкільної освіти та закладах загальної середньої 

освіти категорій: 

       дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 

(групах); 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”; 

учнів закладів освіти, розташованих на територіях 

радіоактивного забруднення, а також дітей, 

евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з 

інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і 

тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови 

про відселення, відповідно до Закону України “Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, 

які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12


воєнних дій і збройних конфліктів; 

дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; 

осіб інших категорій, визначених законодавством 

та/або рішенням органу місцевого самоврядування. 

7. Термін реалізації Програми 2023 рік 

8. Джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені 

чинним законодавством 

9. Обсяги фінансування Обсяг коштів на рік визначається у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

 

10. Очікувані кінцеві 

результати реалізації 

Програми 

- створення єдиної системи безкоштовного харчування; 

- забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок     

   коштів місцевого бюджету : 

дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування;  

дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 

(групах); 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям”;  

учнів закладів освіти, розташованих на територіях 

радіоактивного забруднення, а також дітей, 

евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є 

особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, і тих, що проживали у зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення з моменту 

аварії до прийняття постанови про відселення, 

відповідно до Закону України “Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти; 

внутрішньо переміщених осіб; 

дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

України "Про статус ветеранів війни; 

забезпечення  безкоштовним харчуванням на підставі 

рішення органів місцевого самоврядування:  

дітей учасників бойових дій;   

дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

осіб з інвалідністю закладів загальної середньої 

освіти; 

дітей з сімей соціального ризику (список додається) 

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я 

школярів, їх гармонійному розвитку; 

- забезпечення  учнів пільгових категорій гарячим 

харчуванням; 

- поліпшення якості харчування дітей; 

- формування навичок правильного та здорового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12


харчування 

 

11. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

  

Відповідно до запиту відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради на 2023 рік з урахуванням 

кількості дітей, яким надається безкоштовне 

харчування   

 

Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть 

коригуватися протягом року. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Деражнянської  

міської ради 

від 14 грудня 2022 року 

№  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

«Організація безкоштовного 

харчування дітей у закладах освіти 

Деражнянської територіальної громади 

на 2023 рік» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

м.Деражня, 2022 рік 

І. Загальні положення. 

 Гармонійний розвиток особистості дитини передбачає її фізичне, психічне та 

духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-

економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної 

освітньої політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та 

формування здорового способу життя у молодого підростаючого покоління. При цьому 

важливе значення має організація харчування вихованців у дошкільних закладах освіти, 

учнів у закладах загальної середньої освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, 

забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною 

цінністю, формування у дошкільні та шкільні роки відповідального ставлення дітей до 

власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури 

харчування з ранніх дитячих років, забезпечення соціальної рівності дітей різних 

соціальних верств населення.  

Програма організації безкоштовного харчування дітей в закладах освіти 

Деражнянської територіальної громади на 2022  рік (далі Програма) розроблена на 

виконання  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 

України» від 28.12.2014 року №76-VIII , «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 24.12.2015р. № 911/13, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо реформи міжбюджетних відносин»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», Постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», від 23.03.2021 року № 305  «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження 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» (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 

№865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах»  (зі змінами); спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження 

Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного 

наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 

26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах». 



Програмою передбачено охопити безкоштовним гарячим харчуванням в закладах 

дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти категорій: 

дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а 

також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, 

відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”; 

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 

самоврядування. 

Розподіл коштів на організацію безоплатного гарячого харчування здобувачів освіти, 

облік і звітність за використання коштів, які виділяються на безоплатне харчування в 

закладах освіти, здійснюються відповідно до законодавства. 

Забезпечення  безкоштовним харчуванням на підставі рішення органів місцевого 

самоврядування:  

дітей учасників бойових дій;   

дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти; 

дітей з сімей соціального ризику. 

Програмою передбачено у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах 

навчально – виховних комплексів безкоштовне харчування  дітей, у сім’ях яких сукупний 

дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у дошкільних навчальних закладах та за рішенням органів місцевого 

самоврядування  інших категорій дітей. 

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми. 

 

Метою Програми є: 

1. Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня 

організації харчування, забезпечення вихованців і школярів раціональним і якісним 

харчуванням. 

2. Соціальна підтримка:  

- дітей-сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах (групах); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

- учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також 

дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до 

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”; 

- осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 

самоврядування; 

- дітей з сімей соціального ризику (список додається). 

3. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням в закладах дошкільної освіти, 

загальної середньої освіти  

 - дітей-сиріт; 

 - дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах (групах); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

- учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також 

дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону 

України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”; 

- осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 

самоврядування. 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни». 

4. Забезпечення  безкоштовним харчуванням на підставі рішення органів місцевого 

самоврядування:  

- дітей учасників бойових дій;   

- дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

- осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти;  

- дітей з сімей соціального ризику (список додається). 

5. Забезпечення у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально – 

виховних комплексів безкоштовне харчування  дітей, у сім’ях яких сукупний дохід на 



кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у дошкільних навчальних закладах та за рішенням органів місцевого 

самоврядування  інших категорій дітей. 

Основними завданнями Програми є: 

- виконання чинного законодавства в освітній галузі; 

- надання додаткової пільги та соціальних послуг дітям вказаних категорій;    

- вдосконалення єдиної системи організації харчування у закладах дошкільної освіти  та  

закладах загальної середньої освіти; 

-удосконалення управління системою організації харчування; 

 - створення умов для повноцінного безкоштовного гарячого харчування вихованців та 

учнів.  

 

ІІІ. Очікування від реалізації Програми. 

Очікуваннями від реалізації даної Програми є: 

1. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти : 

       дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а 

також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, 

відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”; 

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 

самоврядування. 

Розподіл коштів на організацію безоплатного гарячого харчування здобувачів освіти, 

облік і звітність за використання коштів, які виділяються на безоплатне харчування в 

закладах освіти, здійснюються відповідно до законодавства 

1. Забезпечення  безкоштовним харчуванням на підставі рішення органів місцевого 

самоврядування:  

дітей учасників бойових дій;   

дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти; 

дітей з сімей соціального ризику (список додається).. 

2. Збільшення кількості учнів, охоплених безкоштовним гарячим харчуванням: 
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- забезпечення якісного безкоштовного  харчування  дітей пільгових категорій; 

- формування навичок  правильного та здорового харчування; 

- надання збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я дітей, 

урізноманітнення  раціону харчування; 

- поліпшення контролю за якістю сировини й готової продукції; 

- забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.  

 

ІV. Доцільність створення Програми. 

Доцільність створення даної Програми обумовлена: 

- турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; 

- необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування  як 

важливої складової для розвитку дитячого організму; 

-  необхідністю вдосконалення єдиної системи організації харчування у закладах освіти. 

 

V. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Реалізація Програми проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом 

фінансування за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України. 

Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким надається 

безкоштовне харчування, коригується обсяг фінансування на підставі запитів відділу 

освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради.   

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Додаток до Програми 

                                                                                        «Організація безкоштовного  

                                                                                харчування дітей у закладах освіти  

       Деражнянської територіальної громади  

                                            на 2023  рік» 

 

Списки здобувачів освіти  закладів загальної середньої освіти 

  з сімей соціального ризику 

1 Деражнянського ліцею №1  Вершута Анастасія 6-В  клас 

2  Дубілей Людмила 7-В клас 
 

3  Дубілей   Марія 6-В клас 
 

4  Панчук  Микола 6- А клас 
  

5  Меландович  Дмитро 
4-Б  клас 

6   Бучинська Анастасія 2-А  клас 
7     Басенко  Ангеліна 

4 -Б  клас 

8   Олійник  Віталій 7-В  клас 

9  Головчук Ілля 4-Б  клас 

10  Головчук Дмитро 9-А клас 

11  Головчук Анна 7-Б  клас 

12  Конюхівська Ярослава 7-А клас 
 

13  Конюхівський Артем 4-А клас 
 

14  Конюхівська Вероніка 2-А клас 

15  Івахова Уляна  11 клас 

16  Козак  Едуард 5-А  клас 

17  Дяконов Андрій 7- В  клас 

18   Дяконов Богдан 
7- В  клас 

19  Дяконов Роман 
7- В клас 

20  Самохін  Назар 7-Б клас 

21  Штейдер  Олександр 2-В клас 

22   Горбач  Дарина 8-Б  клас 

23    Фартушний  Олександр  3-А  клас 

24  Кушнірук  Данило 7-Б  клас 

25    Сухостав   Богдан 2-Б  клас 
26  Бевз   Андрій  3-А  клас 
27  Юхимишен  Лукян 4-Б клас 
28  Березюк  Єлизавета 3-Б  клас 
29  Норик  Назар 6-В клас 

30  Закревська   Сімона  6-В клас 

31  Лещук   Матвій 2-Б  клас 

32  Мигалій  Дмитро 11 клас 

33  Танчук  Аріна 1-Б клас 
34  Білюк   Діана 1-Б клас 
35  Богуцький  Арсен 2-В клас 
36  Петрук Анастасія 4-Б клас 



37  Петрук  Максим 6-В клас 
38  Скорбатюк   Марія  2-Б клас 
39  Бувайлов  Максим 2-А клас 

40 Деражнянського ліцею №2 Чорна   Тетяна 5-А клас 

41  Тарантаєв   Артем  6-А клас 

42  Яремчук  Богдан  6-А клас 

43  Хома   Святослав  2-Б клас 

44    Шуфляк  Богдан  8-Б клас 

45  Головчук   Юлія 9-Б  клас 
46  Наулко  Ілля 10-А клас 

47  Яременко  Анастасія  7-А клас 
48  Яременко  Олена  9-Б клас 

49  Пономаренко  Мілана  3-Б клас 

50  Батожинська  Анна  2-А клас 

51  Щабельська   Мілана  2-Б клас 

52  Охримовський   Дмитро  5-А клас 

53  Охримовська   Дар'я  7-Б клас 

54  Шалан  Павло   5-Б клас 

55  Болібрух   Роман  5-Б клас 

56  Болібрух   Валентин  3-Б клас 

57  Падневич  Марина 3-А клас 

58  Яцишина   Ірина   5-Б клас 

59  Бідна   Анастасія  2-А  клас 

60  Щур   Дарину  4-Б клас 

61  Воробель   Антон 4-Б клас 

62  Воробель   Юлія  2-А клас 

63  Дячук   Антоніна  4-Б клас 

64  Березовський   Богдан  4-А клас 

65  Папук   Валерія  5-Б клас 

66  Мельник   Михайло  6-А клас 

67  Мельник   Едуард   8-б клас 

68  Гирич Дмитро  3- А клас 

69 Деражнянської загальноосвітньої 

Школи І-ІІІ ступенів №3 

Федишин Максим 2-А 

70  Пянковська  Іванна 2-Б клас 

71  Токарчук Тимофій 2-Б клас 

72  Токарчук Даніїл 4-Б клас 

73  Полюк Артем 5-А клас 

74  Полюк Даниїла 5-А клас 

75  Козак Олександр 5-Б клас 

76  Козак Микола 6-Б клас 

77  Кушнір Анна 6-Б клас 

78  Гаврилюк Наталія 7-А клас 

79  Граматович Назар 7-А клас 

80  Василишин Юрій 7-А клас 

81  Демчук Назар 7-А клас 

82  Оніщук  Іван   2-А клас 

83  Собко Валерія 8-В клас 

84  Маньковський  Олександр 8-А клас 

85  Періг Дмитро 8-Б клас 



86  Гаврилюк  Марина 9- А 

87  Римар Марина 10-А 

88  Кащак  Олег 10-А клас 

89  Перепелиця Павло 8-В  клас 

90  Звірок Анна 11 клас 

91  Петухов Станіслав 4-А клас 

92  Петухов Максим 6-Б клас 

93  Хлиніна Каріна 8-В клас 

94  Дзяворук Богдан  7-Б клас 

95  Василишина Олександра 5-Б клас 

96  Дунда Віталій 5-Б клас 

97  Рудзік Даніїл 2-Б клас 

98  Токарчук Олександра 1-б клас 

99  Смірнов Михайло 3-Б клас 

100  Смірнов Богдан 7-Б клас 

101 Лозівської загальноосвітньої 

Школи І-ІІІ ступенів 

Назарчук  Денис  8 клас 

102  Назарчук  Софія  6 клас 

103  Назарчук  Іванна  4 клас 

104  Назарчук Руслан 9 клас 
105 Божиковецького навчально-

виховного комплексу 
Дубан Ілля 

 

2 клас 

106   Маць Костя 3 клас 

107  Бялковська Софія 4 клас 

108  Драгонюк Максим 6 клас 

109  Качанов Назар 6 клас 

110  Франасюк Тимофій 6 клас 
111  Нарожна Поліна 7 клас 
112  Ільніцький Олександр 7 клас 
113  Багрій Аня 8 клас 
114  Белікова Віра 8 клас 

115  Шелест Анна 9 клас 

116  Йолтухівська Вероніка 5 клас 

117  Довгий Іван 1 клас 

118  Довгий Владислав 3 клас 

119  Белікова Надія 6 клас 
120  Лановий Андрій 3 клас 

121  Римар-Закревський Максим 4 клас 

122  Дмитришина Зоряна 3 клас 

123 Волоського навчально-виховного 

комплексу 

Зозуля Назар  3 клас 

124  Зозуля Катерина  5 клас 

125  Зозуля Вікторія  9 клас 
126  Приймачук Анну  6 клас 

127  Гура Максим  9 клас 

128  Постніков Олександр  2 клас 
129  Бондар Діана  4 клас 

130  Бондар Павло  6 клас 

131  Бондар Оксана  9 клас 



132  Бондар Вікторія  11 клас 

133  Кожухар Дар’я  4 клас 

134  Кожухар Світлана   7клас 

135  Паюк Анастасія 7 клас 

136  Паюк Яна 9 клас 

137  Шебанін Сергій 1 клас 

138  Шебаніна Ольга 5 клас 

139 Зяньковецький  ліцей Завадський Артем  2 клас 

140  Слободян Артур  4 клас 

141  Новіцька Ксенія  5 клас 

142  Білик Владислав  8 клас 

143  Козирський Владислав  10 клас 

144  Мовчан Сергій  10 клас 

145  Франасюк Дарія  10 клас 

146 Маниковецький ліцей Акуліч Каріна  7 клас 

147  Блонська Софія  8 клас 

148  Кардаш Марія  7 клас 

149  Черевайко Богдан  4 клас 

150  Черевайко Олег  3 клас 

151  Коцюба Анна 9 клас 

152  Гаврилова Інна 4 клас 

153  Гаврилова Анастасія 5 клас 

154  Гаврилов Андрій 9 клас 

155 Яблунівського навчально-виховного 

комплексу 
Денис Станіслав   

 

2 клас 

156   Кушнір Діана   4 клас 

157   Пекний Назар  4 клас 

158   Швець Лілія  5 клас 
159   Козубський Ілля  5 клас 
160   Стрілецька Наталія   8 клас 

161   Стрілецька Софія  5 клас 
162   Коточігова Олена   7  клас 
163   Коточігов Владислав  1 клас 
164  Коточігов Роман   9 клас  
165  Козубський Дмитро 8 клас 

166  Козубська Світлана 11 клас 

167  Малінін Олександр 9 кл 
168  Йолтухівський Павло 5кл 

169  Йолтухівський Олександр 11 кл 

170  Грабчак Назар 4 клас 

171 Копачівської гімназії   Дармороз Григорій 6 клас 
172  Свинарчук Юрій 6 клас 
173  Тимощук Сергій 9 клас 
174  Жаров Нікіта 9 клас 

175  Демчишина Марія 8 клас 

176  Вишнева Софія 7 клас 

177  Ільніцька Софія 6 клас 

178 Мазниківська початкова школа Кардаш Дмитро 3 клас 

179  Григоришен Артем  4 клас 

180  Завалкіна Іванна 1 клас 

181  Завалкіна Софія 1 клас 

182  Печенюк Ангеліна  3 клас 
 

 
   



 
 

Списки здобувачів освіти  закладів  дошкільної  освіти  

 з сімей соціального ризику 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Деражнянського 

Закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) №1 «Дзвіночок» 

Повх  Іванна    Середня  група  

«Калинка» 

2  Чорномазюк  Ілля Середня  група   

«Білочка» 

3 Лозівський заклад дошкільної  освіти 

(ясла-садок) 
Квасюк  Олександр  Старша група   

4 Яблунівського навчально-виховного 

комплексу 
 Пекний Денис Дошкільна група 

5  Пекна Діана Дошкільна група 

6 Мазниківська початкова школа Мартинюк Олександр 

 

Вихованець дошкільного 

підрозділу 


