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№ проєкт

Про внесення змін до рішення 3 сесії
восьмого скликання від 23.12.2020 № 17
«Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти
та вихованців закладів дошкільної освіти
Миколаївської сільської ради
Сумського району у 2021 році»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з прийняттям Постанови КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку», з метою забезпечення повноцінного
харчування учнів закладів загальної, середньої та дошкільної освіти громади,
Миколаївська сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення 3 сесії восьмого скликання від 23.12.2020 № 17
«Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та
вихованців закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського
району у 2021 році», а саме:
1.1. Викласти п. 1.3 у такій редакції «1.3. Організувати у 2021 році
харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які не відносяться
до пільгових категорій, та вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних
груп навчально-виховних комплексів, які не відносяться до пільгових категорій, у
розрахунку: 60% - кошти місцевого бюджету, 40% - плата, яку вносять батьки або
особи, які їх замінюють.»
1.2. Додати п.1.4 «Організувати у 2021 році харчування учнів 5-11 класів
закладів загальної середньої освіти, які не відносяться до пільгових категорій, у
розрахунку: 20% - кошти місцевого бюджету, 80% - плата, яку вносять батьки або
особи, які їх замінюють.»
1.3. Викласти п 2.1. у такій редакції «2.1. Встановити вартість харчування у
2021 році у закладах загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради у сумі
25.00 грн. на 1 учня на день.»
1.4. Викласти п. 2.2. у такій редакції «2.2. Встановити вартість харчування у
2020 році у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах начально-виховних

комплексів Миколаївської сільської ради у сумі 46.00 грн. на одну дитину на
день.»
2. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
(Н.Макшеєвій) забезпечити виконання цього рішення з 01.10.2021 р. та тримати на
контролі дотримання встановленої вартості харчування.
3. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
3.1. Довести до відома батьків учнів та вихованців закладів нову вартість
харчування однієї дитини на день відповідно до цього рішення.
3.2. Забезпечити контроль за виконанням норм харчування та дотриманням
чотиритижневого примірного меню.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на …
Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

