МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
Четвертої сесії сільської ради восьмого скликання
від 22 грудня 2020 року

№40

Про встановлення вартості та розміру батьківської
плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Музиківської сільської територіальної громади
Згідно ст. 6, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті
35 Закону України «Про дошкільну освіту», із змінами, внесеними Законом України від 24 грудня
2015 року № 911-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанов
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року №1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пунктів 2.1. та 2.2. розділу
2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21.11.2002 року №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня
2002 року за №953/7241, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства
освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації
харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 червня 2005 року №661/10941, з метою покращення якості харчування в дошкільних
навчальних закладах об’єднаної територіальної громади, сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1.Встановити з 1 січня 2021 року в закладах дошкільної освіти Музиківської сільської
територіальної громади вартість харчування однієї дитини на день у розмірі 40,00 грн (сорок
гривень 00 коп.). В оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10 %.
2.Встановити з 01 січня 2021 року батьківську плату за харчування однієї дитини, яка
відвідує заклади дошкільної освіти Музиківської сільської територіальної громади, в такому
розмірі: 40% - батьківська плата, 60% - кошти місцевого бюджету.
3.Встановити пільгу на харчування дітей у закладах дошкільної освіти Музиківської
громади для батьків, які є внутрішньо переміщеними особами та батьків, які є учасниками
проведення антитерористичної операції у розмірі 100%.
4.Встановити пільгу на сплату за харчування дітей сім’ям, які мають трьох та більше дітей
– 50 відсотків від розміру батьківської плати.
5.Від сплати за харчування звільняються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

6.Затвердити Порядок організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти
Музиківської громади батьки яких є учасниками АТО (див. додаток).
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова Шнирук І.В.).
Секретар сільської ради

Л.С.ПОГРІБНА

Додаток до
рішення сесії сільської ради
№ 40 від 22.12.2020 року
Порядок
організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти Музиківської сільської
територіальної громади, батьки яких є учасниками АТО
1.Даний Порядок визначає організацію харчування вихованців закладів дошкільної освіти
Музиківської громади, батьки яких брали та беруть участь у проведенні антитерористичної
операції або загинули під час її проведення на Сході України.
2.Категорії вихованців дошкільних навчальних закладів Музиківської громади, які
звільняються від сплати за харчування:
№
1.1
1.2

Категорія
Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО
Діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території
проведення АТО
1.3 Діти, батьки яких були поранені під час участі в АТО
1.4 Діти батьки яких брали та беруть участь в АТО

Термін надання пільги
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

3.Перелік документів, що подаються до закладів дошкільної освіти для отримання пільги:
3.1.Діти, віднесені до категорії 1.1, звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви одного з батьків або осіб, що їх замінюють, про звільнення від плати за
харчування, копії свідоцтва про смерть, довідки про загибель під час проведення АТО.
3.2.Діти, віднесені до категорії 1.2, звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви одного з батьків або осіб, що їх заміняють, про звільнення від плати за
харчування, копії посвідчення учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції на Сході
України.
4.Діти, віднесені до категорії 1.3, звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви одного з батьків або осіб, що їх заміняють, про звільнення від плати за
харчування, довідки з лікувальної установи про період лікування та причини госпіталізації,
довідки з військового комісаріату, військової частини, органів внутрішніх справ, Служби безпеки
України та інших військових формувань щодо перебування в зоні АТО.
5.Діти, віднесені до категорії 1.4, звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви одного з батьків або осіб, що їх заміняють про звільнення від плати за
харчування, довідки з військового комісаріату, військової частини, органів внутрішніх справ,
Служби безпеки України та інших військових формувань щодо перебування в зоні АТО.
6.Вихованці, які відносяться до категорій, зазначених в пунктах 1.1-1.4, звільняються від
плати за харчування з дня подання заяви та повного пакету документів до закладу дошкільної
освіти.
Секретар сільської ради

Л.С.ПОГРІБНА

