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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    ___ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» ___________ 2019 року

Про  організацію  харчування
дітей  та  учнів  у  закладах
освіти району у 2020 році    

На  виконання  Законів  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»,  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних  та  дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку»  (зі  змінами),
наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.11.2002  №  667
«Про  затвердження Порядку  встановлення  плати  для  батьків  за  перебування
дітей  у  державних  і  комунальних  дошкільних  та  інтернатних  навчальних
закладах»  (зі  змінами),  з  метою  забезпечення  учнів  та  вихованців  закладів
освіти району гарячим харчуванням та керуючись статтею 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Організацію харчування вихованців та учнів у закладах освіти району у
2020  році  здійснювати  у  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства  та
нормативних документів.

2. Визначити вартість харчування у сумі до 20,00 грн на день на 1 учня
відповідно  до  розрахунку  (додаток  1)  та  у  сумі  до  32,00  грн  на  день  на
1 вихованця дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу відповідно
до розрахунку (додаток 2).

3. Визначити  плату  за  харчування  вихованців  у  дошкільних підрозділах
навчально-виховних  комплексів  у  розмірі  60%  (у  міській  місцевості),  40%
(у сільській місцевості) від вартості харчування на день для батьків або осіб, які
їх замінюють.

4.  Збільшити  вартість  харчування  на  10%  для  вихованців  дошкільних



підрозділів  навчально-виховних  комплексів  району  на  оздоровчий  період
(90 днів) для придбання свіжих овочів та фруктів.

5. Харчування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей  з  інвалідністю,  дітей  з  особливими  потребами,  які  навчаються  у
спеціальних  та  інклюзивних  класах  (групах),  дітей  із  сімей,  які  отримують
допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»,  дітей,  батьки  яких  є  учасниками  бойових  дій  на
території проведення антитерористичної операції, та дітей із сімей внутрішньо-
переміщених  осіб  та  осіб  інших  категорій,  визначених  законодавством  або
рішенням  органу  місцевого  самоврядування,  які  виховуються  в  дошкільних
підрозділах  навчально-виховних комплексів  та  навчаються  в  закладах  освіти
району,  здійснювати  за  рахунок  коштів,  виділених  з  районного  бюджету  та
бюджетів  сільських  та  селищних  рад  на  2020  рік,  згідно  зі  списками,
затвердженими сільськими та селищними головами.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії: з питань
бюджету  та  з  гуманітарних  питань,  соціального  захисту  і  охорони  здоров’я
населення, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями
(Лихачова М.Б.).

Голова 
районної ради                                                                                А. БАБІЄЦЬ
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