КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
10.01.2017

м. Кролевець

Про організацію харчування
у загальноосвітніх навчальних
закладах та навчально-виховних
комплексах у 2017 році
Розглянувши клопотання відділу освіти Кролевецької районної державної
адміністрації від 04.01.2017 № 09-36/20 про організацію харчування дітей
пільгової категорії: учнів 1-4 класів, дітей з багатодітних сімей, дітей, батьки
яких військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, та
учасники бойових дій, встановлення вартості одноразового безоплатного
харчування в навчальних закладах району та встановлення середньої вартості
харчування дітей дошкільного віку за одне відвідування, на підставі ст. 25
Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню
освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», ч. 5 ст.35 Закону
України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
19.07.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах», постанови 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», керуючись частиною другою статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації
здійснювати харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
району в період з 03.01.2017 р. по 31.12.2017 р. включно за рахунок коштів
районного бюджету та встановити вартість харчування учнів в розмірі 10,50
грн. в день.
2. Відділу освіти Кролевецької районної державної адміністрації в період
з 03.01.2017 р. по 31.12.2017 р. включно за рахунок коштів районного бюджету
здійснювати харчування учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Кролевецького району в розмірі 10,50 грн. в день для таких категорій:
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2.1.
Діти-сироти
та
діти, позбавлені батьківського піклування;
2.2. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у
інклюзивних классах;
2.3. Діти з малозабезпечених сімей;
2.4. Діти з багатодітних сімей, де є п’ять і більше дітей;
2.5. Діти, батьки яких мобілізовані, на час мобілізації;
2.6. Діти, батьки яких є учасниками бойових дій;
2.7. Діти внутрішньо переміщених осіб.
3. Встановити середню вартість харчування дітей у дошкільних
підрозділах навчально-виховних комплексів Кролевецького району в період з
03.01.2017 р. по 31.12.2017 р. включно:
3.1. По дошкільному підрозділу Кролевецького навчально-виховного
комплексу №4 «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясласадок)»,
дошкільному підрозділу Кролевецького навчально-виховного
комплексу №6 «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад (ясласадок)»:
- для дітей у віці до трьох років у розмірі 11,00 грн. Із них 60% (6,60 грн.)
батьківська плата та 40 % (4,40 грн.) за рахунок коштів районного бюджету;
- для дітей у віці від трьох до шести років у розмірі 15,00 грн., в тому
числі для учнів першого класу, у розмірі 15,00 грн. в день при трьохразовому
харчуванні. Із них 60% (9,00 грн.) батьківська плата та 40 % (6,00 грн.) за
рахунок коштів районного бюджету;
3.2. По дошкільних підрозділах Бистрицького, Буйвалівського,
Литвиновицького,
Добротівського,
Локнянського,
Яровського,
Червоноранківського навчально-виховних комплексів у розмірі 15,00 грн. в
день при 3-х разовому харчуванні. Із них 40% (6,00 грн.) батьківська плата та
60% (9,00 грн.) за рахунок коштів районного бюджету;
3.3. По дошкільних підрозділах Камінського, Білогривського,
Гречкинського навчально-виховних комплексів у розмірі 10,50 грн. в день при
одноразовому харчуванні. Із них 40% (4,20 грн.) батьківська плата та 60% (6,30
грн.) за рахунок коштів районного бюджету.
4. Забезпечити безкоштовне харчування для вихованців таких пільгових
категорій дошкільних відділень навчально-виховних комплексів району:
4.1.Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
4.2. Дііти із малозабезпечених сімей;
4.3.Діти, батьки яких мобілізовані на час мобілізації;
4.4.Діти, батьки яких є учасниками бойових дій;
4.5.Діти внутрішньо переміщених осіб;
4.6.Діти із багатодітних сімей, у яких виховується п’ять і більше дітей;
4.7.Діти з інвалідністю.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного
розвитку та управління комунальною власністю (Малахов С.М.).
Голова

М.В.Авраменко

