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ДОЛИНСЬКА MICЬKA РАДА
об'сднаноi територiальноi громади
Iвано-Франкiвськоi областi
сьоме скJIикання
(десята сесiя)

рIшЕння
Вiд 12.12.2019.

NЬ 317-10/2019

м. ,Щолина

Про встановленшя BapTocTi безоплатного гарячого
харчування учнiв, вихованцiв у закладах освiти

щоъинськоi мiськоi об'сднаноi територiальноi
громади та встановлення батькiвськоi плати за
гаряче харчування у 2020 роцi

Вiдповiдно до cTaTTi 56 Закону УкраТни кПро ocBiTy>>, cTaTTi 21 Закону
УкраiнИ кПро загальнУ середню ocBiTy>>, cTaTTi 5 Закону Украiни <Про охорону
ocBiTp> (iз змiнам1),
дитинства), cTaTTi 3, Закону Украiни <Про дошкiлъну
,rо.ru"о"и Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19.06.2002 Jф856 кПро органiзацiю
харчування окремих категорiй pHiB у загальноосвiтнiх навч€шьних закладах)),
постановИ КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 2б.08,2002р, Ns1243 кПро

невiдкладнi питання дiяльностi дошкiльних та iнтернатних навчальних
плати для
закладiв>) та прийнятому на ii виконання Порядку встановлення
та
батькiв за перебування дiтей у державних i комунальних дошкiлъних
закладах, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i
вiД 2|.||.2О02р. Ns667, Закону УкраiЪи <Про державну соцiа-пьну
"uyn'
J\b 1768-Iп,постан9ви
допомогу малозабезпеченим сiм'ям>> вiд 01.06.2000 р,
1 16 uП.ро затвердження
MiHicTpiB Украiни вiд 02.02.20|| р.

iнтернатних навч€lJIьних

Кабiнету

М

з

харчуваннrI дiтей у дошкiльних, учнiв у
операцiй з
заг€Lльноосвiтнiх та професiйно-тьхнiчних навчаJIьних закладах,
BapTicTb>>,
наданЕя яких звiл"нuЬтi"я вiд обкладання податком на додану
здоров'я
nun*y MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та MiHicTepcTBa охорони
чкрйи вiд oi.oo.zoos xsz4zb29 ппро затвердження порядку органiзацii
статтеЮ
,чр"уuu"ня дiтей у навч€Lльних та оздоровчих закладах) та керуючись
zo запо"у УкраIни кпро мiсцеве самоврядування в Украiъi>>, Micbka Рада

Порядку надання послуг

ВиРIшиЛА:
.Щолинська Micbкa рада
+380 (3477) 27030 l 2,70з5, е- lп а : rаdа.
пр, Незалежностi, 5 м, Щолина 7'1504, mел,/фа{а;
вiд 12.12.2019, ЛЬ 317 -10/2019
Рiшення MicbKoi
i.

ради
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1. Встановити BapTicTb безоплатного гарячого харчування у
заг€Lльноi середньоi освiти ,Щолинськоi MicbKoT об'сднаноi територiальнО

денъ;

- учнiв 1-4 класiв iз сiмей, якi отримуютъ допомоry вiдповiдно до Закону
Украiни кПро державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям> - 25,00
грн на день;
- 1^lHiB 5-11 класiв iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до
Закону УкраiЪи кПро державну соцiальну допомогу мutJIозабезпеченим сiм'ям>>
- 30,00 грн на день;

- учнiв |-4

класiв

-

дiтей

з

особливими освiтнiми потребами, якi

навчаються у спецiальних та iнклюзивних класах

25,00 грн на день;
- ylHiB 5-11 класiв - дiтей з особливими освiтнiми потребами, якi
30,00 rрн на день;
навчаються у спецiальних та iнклюзивних класах
- дiтей }^rасникiв бойових дiй, якi захищ€tли нез€Lлежнiсть, cyBepeHiTeT та_

територiальну цiлiснiсть Украiни i брали безпосередню участь Ь
антитерористичнiй операцii, операцii Об'еднаних сил) забезпеченнi ii
проведення, яким встановлено статус учасника бойових дiй вiдповiдно до

чинного законодавства - 30 грн на день.

2. Встановити вартiстъ безоплатного гарячого харчуванIuI вихованцiв

Щолинського наукового лiцею-iнтернату, пришкiльного iнтернату,Щолинського
наукового академiчного лiцею <<Iнтелект>> з цiлодобовим перебуванням у
закладах освiти зпонедiлка до п'ятницi у 2020 роцi в розмiрi 50,00 грн на день:
- дiтей - сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;
- учнiв 1-1l класiв iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до
Закону УкраiЪи <Про державну соцiальну допомоry малозабезпеченим сiм'ям>>;
- дiтей з особливими освiтнiми потребами, яtсi навчаються у спецiальних
та iнклюзивних класах;
_ дiтей
учасникiв бойових дiй, якi захищали незаlrежнiсть, cyBepeHiTeT к_

територiальну цiлiснiсть УкраiЪи i брали безпосередню участь У
антитерористичнiй операцii, операцii Об'еднаних сил, забезпеченнi iT
проведення, яким встановлеIlо статус r{асника бойових дiй вiдповiдно до

чинного законодавства.
Щля iнших вихованцiв батьки вносять плату за харчування дiтей у закладi
освiти в розмiрi 60 вiдсоткiв BapTocTi харчування - З0 грн на день.

3. Встановити BapTicTb гарячого харчуваннrI у закладах дошкiльноi освiти

,Щолинськоi MicbKoi об'еднаноТ територiальноi |ромади Iвано-Франкiвськоi
областi на 2020 piK:
- вихованцiв старших дошкiльних груп у розмiрi 40,00 грн на день;
- вихованцiв груп дiтей раннього BiKy у розмiрi 30,00 грн на день.

,Щолинська MicbKa рада
пр. Незалежностi, 5 м. ,Д,олина 71504, mел./факс: +380 (3477) 270з0 /27035, e-mail: rada.dolyna.info@gmail.com
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Згiдно ст.35 Закону УкраТни <Про дошкiльну ocBiTy> (iз змiнами)

встановити, що батьки вносять плату за харчування дiтей у ,u*пuдi до-кiльно?
освiти в розмiрi 60 вiдсоткiв BapTocTi харчування:
вихоВанцiВ старшиХ дошкiльНих груП у розмiрi 24.00 lpн на день;
вихованцiв груп дiтей раннього BiKy у розмiрi 18,00 грн на денъ,

-

оБi

iх замiнюютъ:
- у сiм'ях, в яких сукупний дохiд на кожного члена за попереднiй
квартал не перевищував рiвня забезпечення прожиткового MiHiMyMy
(гарантованого MiHiMyMy), який щороку встановлюеться законом про
плати за
Щержавний бюджет УкраiЪи для визначення права на звiльнення вiд
харчуваннrI дитини у державних i комунальних закладах дошкiльноi освiти;
- уrасникiв бойових дiй, якi захищаJIи незалежнiстъ, cyBepeHiTeT та
4. Звiльнити вiд плати за харчування батькiв uoo

територiальну цiлiснiсть Украiъи i брали безпосередню участь в
антитерористичнiй операцiт, операцii Об'еднаних сил, забезпеченнi ii
проведення, яким встановлено статус учасника бойових дiй ВiДПОВiДНО ДО

!

чинного законодавства;

- в

яких пiд опiкою перебувають дiти, позбавленi батькiвського
пiклування, дiти - сироти;
- потерпiлих вiд наслiдкiв aBapii на Чорнобильсъкiй АЕ,С;

- дiти яких

потребують корекцii фiзичного або розумового роЗвиТкУ
(логопедичних |руп, iнклюзивних груп);
_ якi отримуютъ допомогу вiдповiдно до Закону Украiни <<Про державну
соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям>>.

5. Зменшити на 50 вiдсоткiв розмiр плати за харчування у закладаХ
дошкiльноi освiти для батькiв, у сiм'ях яких трое i бiльше дiтей BiKoM ДО 18
poKiB.

складу багатодiтноi ciM'i включаються також дiти, якi навчаютЬсЯ За
денною формою навчання у закJIадах заг€шьноТ середньоТ освiти, професiйНО технiчних та вищих навч€tльних закладах освiти * до закiнчення закладiв
освiти, €Lле не довше нiж до досягненнrI ними 23 poKiB.
.Що

ч

7. Контроль за виконанням рiшення шокJIасти на постiйну комiсiю З
он€Lпьного 1 духовного вlдродження, туризму,
питань освlf,и,
фiзичноТ куль
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мiський голова

Володимир Гаразд

+

flолинська MicbKa рала
(3477) 27030 l210з5,е-tпаil; rada.dolyna.infil@grnail,conl
|2.12.2019, JTg 317-10/2019
вiд
Рirшення MicbKoT ради
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