УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
Чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 28.01.2022 № 1094-14/2022
с. Пнів
Про визначення вартості харчування
та встановлення розміру батьківської
плати за харчування дітей в закладах
освіти
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 20 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», статті 56 Закону України «Про
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №
1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації
харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку» (зі змінами), з метою формування здорового, повноцінного
раціону харчування, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Закладам дошкільної освіти:
1.1
Визначити вартість харчування одного дня для дітей ясельного віку
(2 – 4 роки) – в розмірі 45 грн.; для дітей дошкільного віку (4 – 6 (7) років) – в
розмірі 60 грн.
1.2 Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти у розмірі 50 відсотків від вартості харчування в межах
фінансових ресурсів, затверджених на відповідний бюджетний рік.
1.3 Звільнити від батьківської плати за харчування батьків та законних
представників:
- дітей-сиріт;
- дітей позбавлених батьківського піклування;
- дітей з інвалідністю;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних
та інклюзивних групах;

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей із числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- дітей інших категорій, визначених законодавством.
1.4 На 50% зменшити розмір плати за харчування дітей батькам, які
виховують троє і більше дітей.
2.
Закладам загальної середньої освіти:
2.1 Здійснювати одноразове гаряче харчування з розрахунку 30 гривень
на одну дитину в день для:
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних
класах в закладах загальної середньої освіти;
- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб:
- дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і
збройних конфліктів та із числа осіб визначених у статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- учнів 1-4 класів із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
2.2 Здійснювати грошову компенсацію за харчування учнів вищеназваних
категорій в закладах загальної середньої освіти на період проведення тендерних
процедур, через відсутність або припинення роботи харчоблоків згідно
підтверджуючих документів, поданих керівниками закладів освіти.
2.3 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002
№856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах» забезпечити безоплатним харчуванням дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.4. Встановити норму вартості обіду на одного учня 1-4 класів в сумі 30
грн., на одного учня 5-11 класів в сумі 30 грн. При відсутності гарячого
харчування виплачувати опікуну (піклувальнику) дитини грошову компенсацію
за неотримане харчування в розмірі норми вартості обіду.
3.
Начальнику Управління освіти, культури молоді та спорту
Н. В. Тимчук забезпечити фінансування харчування в закладах освіти
Пасічнянської територіальної громади в межах бюджетних асигнувань на
відповідний бюджетний рік.
4.

Рішення вступає в дію з 01 лютого 2022 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк).

Сільський голова

Андрій ГУНДА

