
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ'ЯТНАДЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  08.02.2018 № 23
с. Миколаївка            
Про організацію харчування учнів 
та вихованців закладів загальної 
середньої та дошкільної освіти
Миколаївської сільської ради 
Сумського району у 2018 році
        

Відповідно до   ст.  32,  43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  п.3  ст.  56  Закону  України «Про освіту»,   ст.  5  Закону  України «Про
охорону дитинства» ,  Постанови КМУ № 16 від 18.01.2016 року «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»  та  з
метою організації безкоштовного харчування учнів 1-11 класів пільгових категорій,
а також пільгового харчування учнів 1-4 класів, які не відносяться до пільгових
категорій, Миколаївська сільська рада вирішила:

1.  Організувати  безкоштовне  (100%  за  кошти  місцевого  бюджету)
харчування  учнів  1-4  класів  пільгових  категорій,  а  саме:  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із  сімей,  які  отримують  допомогу
відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»,  дітей, батьки  яких  є  учасниками  антитерористичної
операції  або  мобілізовані  в  зону  антитерористичної  операції  та  дітей  загиблих
батьків під час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України,
дітей з  особливими освітніми потребами,  які  навчаються в інклюзивних класах,
закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради.

2.  Організувати  безкоштовне  (100%  за  кошти  місцевого  бюджету)
харчування  учнів  5-11  класів  пільгових  категорій,  а  саме:  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із  сімей,  які  отримують  допомогу
відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»,  дітей, батьки  яких  є  учасниками  антитерористичної
операції  або  мобілізовані  в  зону  антитерористичної  операції  та  дітей  загиблих
батьків під час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України,
дітей з  особливими освітніми потребами,  які  навчаються у інклюзивних класах,
закладів загальної середньої освіти Миколаївської  сільської ради.



3.  Фінансовому  управлінню  Миколаївської  сільської  ради  забезпечити
фінансування  витрат  на  продукти  харчування  для  учнів  пільгових  категорій,
зазначених у пунктах 1, 2 цього рішення, 100% за кошти місцевого бюджету.

4. Організувати у 2018 році харчування учнів 1-4 класів закладів загальної
середньої  освіти  Миколаївської  сільської  ради,  які  не  відносяться  до  пільгових
категорій, у розрахунку: 50% - кошти місцевого бюджету, 50% - плата, яку вносять
батьки або особи, які їх замінюють.

5.  Фінансовому  управлінню  Миколаївської  сільської  ради  забезпечити
фінансування 50% витрат на продукти харчування для учнів, зазначених у пункті 4
цього рішення, за кошти місцевого бюджету.

6. Встановити вартість харчування у 2018 році у закладах загальної середньої
освіти Миколаївської сільської ради у сумі 13.00 грн. на 1 учня на день.

7.  Встановити  вартість  харчування  у  2018  році  у  дошкільних  навчальних
закладах та дошкільних групах начально-виховних комплексів у сумі 30.00 грн. на
одну дитину  на день.

8. Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх замінюють,
за  харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  та дошкільних  групах
начально-виховних комплексів на рівні 50 % від загальної вартості харчування на
одну дитину в день.

9. Звільнити від сплати за харчування в дошкільних навчальних закладах та
дошкільних  групах  навчально-виховних  комплексів  дітей  пільгової  категорії,  а
саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є
учасниками  антитерористичної  операції  або  мобілізовані  в  зону  проведення
антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час воєнних дій в зоні
антитерористичної  операції  на  сході  України,  дітей  із  сімей,  які  отримують
допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім’ям». Видатки на їх  харчування проводити 100% за рахунок
коштів місцевого бюджету.
            10.  Організувати у 2018 році харчування дітей дошкільних груп, учнів 1-11
класів  із  багатодітних  сімей,  в  яких  троє  і  більше  дітей  одночасно  відвідують
заклади загальної середньої освіти та/або заклади дошкільної освіти у розрахунку:
50% - кошти місцевого бюджету, 50% - плата, яку вносять батьки або особи, які їх
замінюють.

11.  Фінансовому  управлінню  Миколаївської  сільської  ради  забезпечити
фінансування 50% витрат на продукти харчування для дітей, учнів, зазначених у
пункті 10 цього рішення, за кошти місцевого бюджету.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  охорони  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та
етики,соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді
та спорту.
 

Сільський голова                                    С.В.Самотой         


