У К Р А Ї Н А
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
міста КІРОВОГРАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 9 лютого 2017 року

№28

Про організацію
харчування в дошкільних
навчальних закладах смт. Нове
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей», «Про державну допомогу сім´ям з
дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від
28.12.2014 р. № 76 – VIII, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» від 24.12.2015 р. №911-VІІІ, наказу Міністерства освіти і науки України від
08.04.2016р. № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров′я України
від 17.04.2006р. №298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 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» (із змінами), постанови Кабінету
Міністрів України від 26.08.2002р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002
року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», керуючись ст.ст.28, 32,
34,52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Новенської
селищної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Новенської селищної ради від
25.08.2016 року № 328, рішенням Новенської селищної ради від 06.01.2017 року № 451 «Про
селищний бюджет на 2017 рік»,
виконавчий комітет Новенської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Рішення виконавчого комітету Новенської селищної ради від 18.02.2016 року №13 «Про
організацію харчування в дошкільних навчальних закладах» (із змінами, внесеними
рішенням виконавчого комітету від 14.04.2016 року №49), вважати таким, що втратило
силу (нечинним).
2. Керівникам дошкільних навчальних закладів смт. Нове:
- забезпечити контроль за організацією збалансованого харчування дітей та виконанням
натуральних норм харчування;
- забезпечити організацію харчування вихованців триразовим режимом ( сніданок, обід,
полуденок).
3. Встановити, що плата за харчування розподіляється на рівні частини: 50% за рахунок
батьків та 50% за рахунок бюджету Новенської селищної ради.
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4. Установити плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі з 9 лютого
2017 року у наступних розмірах:
- в ясельних групах (діти віком до 3-х років) - 18,00 грн;
- садових групах (діти віком від 3-х до 6 (7-ми) років) 24,00 грн. за одне відвідування
закладу (групи).
5. Установити знижки щодо плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах у розмірі 50% сім´ям, які мають трьох і більше дітей віком до 18-ти років.
6. Установити, що від плати за харчування звільняються:
-батьки або особи, які їх замінюють, у сім´ях, де сукупний дохід на кожного члена сім´ї
за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
( гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Держбюджет для
визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і
комунальних ДНЗ;
- батьки або особи, які їх замінюють з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім´ям»;
- діти - сироти і діти, які позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою
і виховуються в прийомних сім′ях ;
- діти з інвалідністю;
- діти, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
7. Категорії дітей, батьки яких є учасниками АТО, звільняються від сплати за
харчування на 2017 рік згідно Програми підтримки учасників АТО, сімей
загиблих та поранених учасників АТО мешканців смт. Нового на 2017 рік:
- діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО;
- діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО;
- діти, батьки яких беруть участь в АТО ( пільги призначаються лише на період
перебування в зоні АТО на підставі довідки з військової частини).
8. Фінансування пільгових категорій дітей проводити в межах асигнувань, передбачених
селищним бюджетом на 2017 рік та прийнятих відповідних програм на харчування дітей.
9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

С. Денисенко

