ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
22.05.2017 р.

Про встановлення
харчування дітей

Летичів

розміру

плати

№ 79

за

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 35, 33, Закону України «Про дошкільну освіту», постанови
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1531 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерств освіти і
науки України від 21.11.2002 р. №667 «Про затвердження Прядку встановлення
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних закладах»,
Наказу Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 р. №431 «Про
внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних, комунальних, дошкільних та інтернат них навчальних закладів»,
виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити з 01.04.2017 р. вартість одного харчодня ДНЗ вихованця
ясельного віку – 21,25 грн., вихованця молодшої, середньої та старшої –
31,49 грн..
- вартість харчування на 1 учня 1- 4 класів 11,70 грн.;
- вартість харчування учнів пільгової категорії 5-11 класів – 13,70 грн.
2. Знизити на 50% плату за харчування дітей в сім’ях, у яких троє і більше дітей.
2.1. При знижені на 50% батьківської плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах комунальної власності на рівні з рідними дітьми
враховуються падчерки та пасинки, які проживають в цій сім’ї, якщо вони не
були враховані в сім’ї іншого батька чи матері, а також діти, на яких оформлена
опіка у зв’язку із смертю батьків, батьків позбавлених батьківських прав,
засуджених до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством,
або направленням на примусове лікування, тощо.

2.2. Для встановлення знижки за харчування один раз на рік ними подаються
документи:
- заява про встановлення знижки з плати за харчування;
- копія свідоцтва про народження дітей;
- довідка про склад сім’ї;
- довідка з місця навчання дітей;
3. Повністю звільняються від плати за харчування в навчальних закладах
Летичівської селищної ради діти пільгових категорій, а саме:
- учасників АТО;
- діти-сироти;
- діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і
виховуються в сім’ях;
- батьків або осіб, що їх замінюють у сім’ях, в яких сукупний дохід на
кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не
перевищував прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється
відповідно до чинного бюджетного законодавства.
4. Звільнення батьків від плати (зазначених у п.3) запроваджується у місячний
термін після подання відповідних документів:
- заява про звільнення від плати;
- копія свідоцтва про народження;
- документ про встановлення опіки над дитиною;
- посвідчення або довідку з лікувального закладу про інвалідність дитини;
- рішення (висновку) психолого-медикопедагогічної консультації та
направлення (для закладів (груп) спеціального призначення);
- довідка про доходи сімї
5. Справляти плату за харчування дітей, які утримуються в санаторних
дошкільних
навчальних закладах (групах) та соціальних дошкільних
навчальних закладах (групах) для дітей з особливими потребами, з батьків або
осіб, які їх замінюють, у встановленому чинним законодавством порядком.
6. Осіб, які не подали необхідні документи щодо звільнення від плати або
зменшення розміру плати, плата справляється у встановленому розмірі.
7. Плата за харчування в дошкільних закладах освіти комунальної власності
вноситься не пізніше 10 числа поточного місяця. У разі не внесення плати у
встановлені строки, ці суми стягуються у порядку, визначеному чинним
законодавством.
8. У відповідності з п.12 Положення Про дошкільний навчальний заклад
(затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.
№305), статутних документів закладів, у разі несплати без поважних причин
батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом
2-х місяців, здійснюється відрахування дитини з дошкільного навчального
закладу.

Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб,
що їх замінюють, про відрахування дитини не менше, як за 10 календарних днів.
9. Керівникам закладів дошкільної освіти забезпечити:
9.1. Справляння плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти в
установлених розмірах;
9.2. Вчасне подання документів нарахування та надходження батьківської
плати;
9.3. Проведення наради з вихователями дошкільних навчальних закладів з
питання внесення батьками плати за відвідування дітьми дошкільних
навчальних закладів комунальної власності.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу
освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради Маринюка М.В.

Селищний голова

І. Тисячний

