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Про організацію харчування дітей в
закладах освіти, що належать до
спільної
власності
територіальних
громад сіл, селищ
Покровського
району, в 2019 році
З метою забезпечення виконання частини 3 статті 56 Закону України
«Про освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини З
статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2002 року № 856
«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
02 лютого 2011 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», наказу Міністерства освіти і науки
України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами),
спільних наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони
здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за
№ 523/12397 (зі змінами), зважаючи на наявні фінансові ресурси в бюджеті
району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити вартість харчування на 2019 рік дітей та учнів в закладах
освіти Покровського району згідно з нормами харчування у таких розмірах:

одного учня у закладах загальної середньої освіти - на рівні 20 гривень
на день;
одного вихованця у закладах дошкільної освіти - на рівні ЗО гривень на
день.
2. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів, дітей на 2019 рік:
в закладах дошкільної освіти - дітей-сиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей, які перебувають під опікою і виховуються в
сім'ях; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про Державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям»; дітей, батьки яких є учасниками операції об'єднаних сил;
в закладах загальної середньої освіти - дітей-сиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей, які перебувають під опікою або виховуються в
прийомних сім'ях; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в
інклюзивних класах; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про Державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям»; дітей, батьки яких є учасниками операції
об'єднаних сил; учнів 1-4-х класів.
3. Встановити розмір плати, що вносять батьки, або особи, що їх
замінюють, за харчування дітей в закладах дошкільної освіти в сільській
місцевості на рівні 40% від загальної вартості харчування, в міській місцевості
- на рівні 60% від загальної вартості харчування.
4. Встановити знижки з плати за харчування дитини на 50 % для батьків,
які мають троє і більше дітей до 18 років.
5. Збільшення вартості харчування дітей може бути здійснено за рахунок
батьківської плати за рішенням батьківських зборів кожного окремого закладу,
а також за рахунок залучених позабюджетних коштів.
6. Збільшити витрати на харчування дітей в літній період з 01 червня по
31 серпня 2019 року на 10 % для придбання свіжих овочів та фруктів.
7. Харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 класів та дітей, які
мають пільги, здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених в
бюджеті району на відповідний бюджетний період.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення,
освіти, куль^р»ч^юлодіжної політики (Кухаренко).
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