УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20__ року

№______
м. Кропивницький

Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету Міської
ради міста Кропивницького
від 28 грудня 2017 року № 615
«Про організацію харчування учнів
та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького на 2018 рік»
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а»,
підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року
№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України
від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення
якісного харчування та дотримання гарантованих пільг дітей закладів освіти
міста
Кропивницького
Виконавчий
комітет
Міської
ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 615 «Про організацію харчування
учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік» та
викласти у новій редакції:
1) пункт 2: «2. Встановити вартість харчування одного учня та
вихованця в закладах освіти м. Кропивницького згідно з додатком 1
по 31 грудня 2018 року»;
2) додаток 1 згідно з додатком.

Міський голова
Серопян 24 56 96

А. Райкович

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
« ____ » __________ 2018
№ ____

ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця в закладах освіти
м. Кропивницького по 31 грудня 2018 року
Категорія
1

Вартість харчування,
грн
2

Для вихованців санаторного закладу дошкільної
освіти № 65 «Лукомор'є»

Для дітей, які
Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних
садових групах
групах

25.00
Для вихованців
закладів дошкільної освіти

35.00

Для дітей, які
Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних
садових групах
групах

20.00
Для вихованців закладів дошкільної освіти у групах
з цілодобовим перебуванням (4 - разове харчування)

30.00

Для дітей, які
Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних
садових групах
групах

25.00
Для учнів
тих, що
пільгових категорій
перебувають
комунального закладу «Навчальноу закладі
цілодобово
виховне об’єднання
„Загальноосвітня школа-інтернат Ітих, що
ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
перебувають
позашкільного виховання
вдома
Для учнів 1-4 класів не пільгових категорій школиінтернату (сніданок)
Для учнів спеціальних шкіл (класів) 2-разове
харчування
Для учнів 5-11 класів пільгових категорій
закладів середньої освіти (сніданок)
Для учнів пільгових категорій закладів середньої
освіти, які відвідують групи продовженого дня
(обід)
Для одноразового харчування учнів закладів
професійної освіти (обід)

35.00

Від 6 років Від 10 років
до 10 років і старше

40.00

50.00

20.00

25.00
7.00
25.00
10.00
10.00
20.00

2
1
Для триразового харчування учнів з числа дітей
пільгових категорій закладів професійної освіти
Для учнів 1 – 4 класів закладів середньої освіти
(сніданок)

Начальник управління освіти

Продовження додатка
2
50.00
7.00

Л. Костенко

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від « 28 » грудня 2017 року

№ 615
м. Кропивницький

Про організацію харчування учнів
та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького на 2018 рік
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а»,
підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постановами Кабінету
Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 року
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах», від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження порядку надання
послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), від 26.04.2002 року № 564
«Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», спільним
наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я
України від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 року № 1266 «Про
організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького
на 2018 рік», з метою забезпечення якісного харчування та дотримання
гарантованих пільг дітей закладів освіти міста Кропивницького Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького забезпечити
організацію харчування учнів та вихованців закладів середньої, дошкільної
освіти та школи-інтернату м. Кропивницького у межах відповідних бюджетних
призначень на 2018 рік.
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2. Встановити вартість харчування одного учня та вихованця в закладах
освіти м. Кропивницького з 01 січня 2018 року по 31 серпня 2018 року згідно з
додатком 1.
3. Установити категорії учнів та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького, які звільняються від плати за харчування, згідно з переліком
(додаток 2) та визначити початок звільнення від плати за харчування з дня
подання заяви та відповідних документів до закладу освіти матері (батька) або
особою, яка їх замінює.
4. Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких є
учасниками АТО, на 2018 рік, що додається.
5. Зменшити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти на 50 % сім’ям, які мають трьох і більше дітей.
6. Дозволити за рішенням педагогічної ради комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів,
ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання «Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» звільнити від плати за харчування вихованців груп
продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком):
до 10 % - у повному обсязі;
до 15 % - на половину вартості.
7. Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх
замінюють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти на рівні 60 % від
повної вартості на день.
8. Дозволити у літній оздоровчий період (90 днів) збільшити витрати на
харчування вихованців закладів дошкільної освіти та дітей сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах професійної
освіти міста Кропивницького на 10 %.
9. Дозволити керівникам закладів освіти за рахунок коштів спонсорів,
батьків збільшувати вартість харчування однієї дитини за умови дотримання
чинного законодавства.
10. Дозволити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького
організувати харчування для утриманців комунального закладу «Центр
соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю» на базі
гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області та в період
канікул - на базі спеціального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 29
«Червона шапочка» до облаштування самостійного харчоблоку.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.

Міський голова
Серопян 24 56 96

А. Райкович

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
« 28 » грудня 2017
№ 615

ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця в закладах освіти
м. Кропивницького з 01 січня 2018 року по 31 серпня 2018 року
Категорія
1

Вартість
харчування, грн
2

Для вихованців санаторного закладу дошкільної освіти
№ 65 «Лукомор'є»

Для дітей, які Для дітей,
перебувають в
які
ясельних
перебувають
групах
в садових
групах

Для вихованців
закладів дошкільної освіти

Для дітей, які Для дітей,
перебувають в
які
ясельних
перебувають
групах
в садових
групах

25.00

35.00

20.00
Для вихованців закладів дошкільної освіти у групах з
цілодобовим перебуванням (4 - разове харчування)

30.00

Для дітей, які Для дітей,
перебувають в
які
ясельних
перебувають
групах
в садових
групах

25.00
Для учнів
пільгових категорій
комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
позашкільного виховання

тих, що
перебувають
у закладі
цілодобово
тих, що
перебувають
вдома
Для учнів 1-4 класів не пільгових категорій школи-інтернату
(сніданок)
Для учнів спеціальних шкіл (класів) 2-разове харчування
Для учнів 5-11 класів пільгових категорій
закладів середньої освіти (сніданок)
Для учнів пільгових категорій закладів середньої освіти, які
відвідують групи продовженого дня (обід)
Для одноразового харчування учнів закладів професійної
освіти (обід)

35.00

Від 6 років Від 10 років
до 10 років і старше

40.00

50.00

20.00

25.00
7.00
25.00
10.00
10.00
20.00

2
Продовження додатка
1
2
Для триразового харчування учнів з числа дітей пільгових
50.00
категорій закладів професійної освіти
Для учнів 1 – 4 класів закладів середньої освіти (сніданок)

Начальник управління освіти

7.00

Л. Костенко

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
« 28 » грудня 2017
№ 615

ПЕРЕЛІК
категорій учнів та вихованців в закладах освіти м. Кропивницького,
які звільняються від плати за харчування
1. Вихованці санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 65
«Лукомор'є» для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу.
2. Діти з інвалідністю, що виховуються в закладах дошкільної освіти,
спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, діти з особливими освітніми потребами,
які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах закладів середньої освіти.
Діти-інваліди/інваліди І-ІІІ груп, які навчаються в професійно-технічних
закладах освіти.
3. Учні спеціальних загальноосвітніх шкіл (класів) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та вихованці дошкільних
відділень цих закладів.
4. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків.
5. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні закладів середньої освіти та
професійно-технічних закладів освіти окремих категорій, а саме: діти - сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, діти із прийомних
сімей, діти-вихованці будинків сімейного типу.
6. Учні закладів середньої освіти, школи-інтернату, діти, які навчаються в
закладах професійної освіти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям».
7. Діти, які виховуються без батька (матері) і перебувають в інтернатному
закладі.
8. Вихованці закладів дошкільної освіти, у сім’ях яких сукупний дохід на
кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), а також вихованці закладів
дошкільної освіти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
9. Вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів середньої освіти, які
потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський АЕС.
10. Діти воїнів-афганців, які навчаються у закладах дошкільної та середньої
освіти міста Кропивницького.
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11. Діти, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в східних областях
України, є учасниками АТО на час їх перебування в зоні АТО або батьки яких
загинули, зникли безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час
участі в АТО, діти померлих учасників АТО.
12. Учні 1-4 класів закладів середньої освіти та інтернатних навчальних
закладів.

Начальник управління освіти

Л. Костенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
« 28 » грудня 2017
№ 615

ПОРЯДОК
організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО,
на 2018 рік
Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування
у 2018 році учнів, вихованців закладів освіти міста Кропивницького, батьки яких
є учасниками антитерористичної операції на сході України.
1.
Категорії учнів, вихованців закладів освіти, які звільняються від
сплати за харчування:
Категорія
1.1. Діти, батьки яких загинули під час участі
в АТО
1.2. Діти, батьки яких є учасниками бойових
дій на території проведення АТО
1.3. Діти, батьки яких беруть участь в АТО

Термін надання пільги
Протягом 2018 року
Протягом 2018 року

Протягом перебування
в зоні АТО
1.4. Діти, батьки яких отримали інвалідність Протягом 2018 року
під час участі в АТО
1.5. Діти, батьки яких зникли безвісти або Протягом перебування
потрапили в полон під час участі в АТО
в полоні тощо
1.6.
Діти, померлих учасників АТО
Протягом 2018 року

2.
Перелік документів, що подаються до закладів освіти для отримання
пільги:
2.1. Діти, віднесені до категорії 1.1., 1.6., звільняються від плати за
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, копії свідоцтва про смерть або
довідки про загибель під час проведення АТО.
2.2. Діти, віднесені до категорії 1.2., звільняються від плати за
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення учасника
бойових дій в зоні антитерористичної операції на сході України.
2.3. Діти, віднесені до категорії 1.3., звільняються від плати за
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, довідки з військової частини
або інших військових формувань щодо перебування військовослужбовця в зоні
АТО.
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2.4. Діти, віднесені до категорії 1.4., звільняються від плати за
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, копії посвідчення інваліда
війни, що отримано внаслідок служби в зоні антитерористичної операції на
сході України.
2.5. Діти, віднесені до категорії 1.5., звільняються від плати за
харчування на підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх
замінює, про звільнення від плати за харчування, копії довідки з військової
частини
або
інших
військових
формувань
щодо
перебування
військовослужбовця у полоні, визнання його зниклим безвісти тощо.
3.
Учні, вихованці, які відносяться до категорій, зазначених в пунктах
1.1., 1.2., 1.4. та 1.6., звільняються від плати за харчування з дня подання заяви
до закладу освіти до 31 грудня 2018 року.
У разі коли батько учня, вихованця загинув під час проведення
антитерористичної операції на сході країни у попередніх роках, пільга
встановлюється з 01 січня до 31 грудня 2018 року.
Учні, вихованці, віднесені до категорій, визначених у пунктах 1.3, 1.5,
звільняються від сплати за харчування на період дії причини, визначеної в
даному пункті, з дня подання заяви до закладу освіти.
Заявник повинен протягом доби повідомити адміністрацію закладу освіти
про завершення терміну перебування в зоні АТО, повернення із полону тощо для
припинення безкоштовного харчування.
4.
Право на пільгове харчування у закладах освіти міста
Кропивницького мають падчерки та пасинки учасника АТО, якщо вони
проживають у цій сім’ї, стосунки якої зареєстровані шлюбом.

Начальник управління освіти

Л. Костенко

