УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

ПРОЕКТ
від _

_№_VI/

_

м.Світлодарськ
Про вартість щоденного харчування
дітей та встановлення батьківської
плати за перебування дітей в
дошкільних
навчальних
закладах
м.Світлодарська

З метою забезпечення соціального захисту дітей, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі
змінами), «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року №
667, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і
науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 та керуючись частинами 2 та 5 статті 35
Закону України «Про дошкільну освіту», на підставі звернень директорів (завідувачів)
дошкільних навчальних закладів № 1 «Ластівка» від 10.05.2019 № 103, № 10 «Веселка»
від 06.05.2019 № 124, № 11 «Берізка» від 11.05.2019 № 103, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити з 01.06.2019 року вартість щоденного харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах №1 «Ластівка», № 10 «Веселка» та № 11 «Берізка»:
1.1. У ясельних групах з 10,5 годинним перебуванням – 20,00 грн.
1.2. У дошкільних групах з 10,5 годинним перебуванням – 26,00 грн.
2. Встановити з 01.06.2019 року оплату батьків або осіб, які їх замінюють, за
харчування дитини в дошкільних навчальних закладах №№ 1, 10 та 11 в розмірі 60% від
вартості харчування за день з урахуванням режиму роботи і віку дітей:

2.1. У ясельних групах з 10,5 годинним перебуванням – 12,00 грн.
2.2. У дошкільних групах з 10,5 годинним перебуванням – 15,60 грн.
3. Звільнити від плати за харчування в розмірі 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям", які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти м.Світлодарська
та перебувають в управлінні Світлодарської міської ради.

4. Зменшити розмір плати за харчування на 50% для батьків, у сім'ях яких троє і
більше дітей.
5. Здійснювати вітамінізацію дітей у 2019 році в межах наявного фінансового
ресурсу за рахунок економії в межах бюджетних коштів виділених на харчування.
6. Директорам (завідувачам) дошкільних навчальних закладів № 1
«Ластівка»
Кліман Л.В., № 10 «Веселка» Антоненко О.В. та № 11 «Берізка»
Галуза О.Г. здійснювати щоденний контроль за якістю харчування дітей, повним
використанням коштів, які виділяються на ці потреби.
7. Рішення міської ради від 28.02.2018 №VI/123-4 «Про вартість щоденного
харчування дітей та встановлення батьківської плати за перебування дітей в
дошкільних навчальних закладах м.Світлодарська» вважати таким, що втратило
чинність.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів (Прожога) та постійну комісію з
правопорядку, гуманітарних і соціальних питань (Кашу).

Міський голова
А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

