УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШТВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 22 грудня 2017 року

№ 381

Про
організацію
харчування
учнів
навчальних
закладів
громади
та
затвердження вартості харчування з
встановлення плати для батьків за
перебування дітей у закладах дошкільної
освіти громади
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35
Закону України „Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах”, Постанови КМУ від 02 лютого 2016 року №116 «Про затвердження Порядку
надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення
податком на додану вартість», Постанови КМУ від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення
змін до 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», наказу Міністерства освіти і
науки України, освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від
17.04.2006 р № 298/227 „Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах”, наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 р. № 667 „Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах”, враховуючи значне здорожчання цін на продукти, листи Іршанського НВК та
Добринського НВК та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань освіти,
культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення та
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку з метою організації харчування учнів комунальних навчальних закладів
Іршанської селищної ради (ОТГ) селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 1 січня 2018 року вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Іршанської об'єднаної громади при трьох разовому харчуванні за 1 день в розмірі:

-

сільська місцевість:
для дітей віком від 3-х до 6-ти років - 20,00 гри.
- міська місцевість:
для дітей віком з 1 до 3-х років - 20,00 гри;
для дітей віком з 3-х років до 6-ти років - 22,00грн.
2. Встановити з 1 січня 2018 року для батьків або осіб, що їх заміняють плату за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти за 1 день:
- сільська місцевість в розмірі 40% від вартості харчування на день:
для дітей віком з 3-х років до 6-ти років - 8,00грн.;
- міська місцевість в розмірі 50% від вартості харчування на день:
для дітей віком з 1 до 3-х років в розмірі - 10,00грн.
для дітей віком з 3-х років до 6-ти років в розмірі - 11,00грн.
3. Від сплати за харчування в закладах дошкільної освіти звільняються діти-сироти, діти
позбавлені батьківського піклування, діти один з батьків яких приймав чи приймає участь
в АТО або загинув під час участі в АТО, діти сімей, які отримують допомогу у
відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», діти з обмеженими фізичними чи психологічними можливостями (діти інваліди).
4. Розмір плати зменшується на 50% від встановленого розміру плати для батьків, сім'ям у
яких є троє і більше дітей.
5. Звільнити від плати за харчування дитини у закладах дошкільної освіти батьків або
осіб, які їх заміняють, у сім'ях, у яких сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній
квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого
мінімуму).
6. Директорам Іршанського НВК (Забродській В.Г.) та Добринського НВК (Шевчук Л.В)
забезпечити харчування:
6.1 .Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування які перебувають
під опікою і виховуються в сім'ях та навчаються в 1-11 класах - встановити 15,00гривень
на одну дитину в день за рахунок коштів місцевого бюджету за наявності підтверджуючих
документів;
6.2.Дітям з малозабезпечених сімей які отримують допомогу у відповідності до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 1-11 класів
- 15,00гривень на одну дитину в день за рахунок коштів місцевого бюджету за наявності
підтверджуючих документів;
6.3.Учням 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, один з батьків яких
приймав чи приймає участь в АТО або загинув під час участі в АТО вартість харчування
складає - 15,00гривень на дитину в день за рахунок коштів місцевого бюджету за
наявності підтверджуючих документів.
6.4.Встановити вартість оплати з місцевого бюджету для учнів 1-4 класів , які не
відносяться до пільгових категорій на рівні 8 гривень на дитину в один день, за
одноразове харчування дітей.
6.5.Провести відповідну роботу по залученню позабюджетних коштів, батьківську
плату, кошти спонсорів, меценатів тощо для здешевлення харчування учнів 1- 4 класів, які
не підпадають під пільгові категорії.

6.6.
Від сплати за харчування звільняються учні 1-11 класів: діти-сироти та діти
позбавлені батьківського піклування, діти один з батьків яких приймав чи приймає участь
в АТО або загинув під час участі в АТО, діти сімей, які отримують допомогу у
відповідності до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», діти з обмеженими фізичними чи психологічними можливостями (діти інваліди).
7. Начальнику відділу - головному бухгалтеру (Лобашова С.Ф.) закласти відповідні кошти
до селищного бюджету на 2018 рік.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку (голова комісії Волеваха Н.І).

Селищн

А.Б.Рак

