УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 09 лютого 2016 року

№ 62

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
від 26 січня 2016 року № 26 «Про
організацію харчування учнів та
вихованців навчальних закладів
м. Кіровограда на 2016 рік»
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а»,
підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 р. № 17
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2002 року № 1243», від 18 січня 2016 р. № 16 «Про внесення змін до Порядку
надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких
звільняються від обкладення податком на додану вартість», з метою дотримання
гарантованих пільг вихованців дошкільних навчальних закладів міста
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Внести
зміни
до
рішення
Кіровоградської
міської
ради
від 26 січня 2016 року № 26 «Про організацію харчування учнів та вихованців
навчальних закладів м. Кіровограда на 2016 рік» та викласти у новій редакції:
1) пункт 2 додатка 2: «Діти-інваліди, що виховуються в спеціальних
дошкільних навчальних закладах (групах), які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, навчаються в інклюзивних класах загальноосвітніх
навчальних закладів. Діти - інваліди/інваліди І-ІІІ груп, які навчаються в
професійно-технічних навчальних закладах»;
2) пункт 5 додатка 2: «Вихованці дошкільних навчальних закладів, учні
загальноосвітніх навчальних закладів, студенти Кіровоградського кібернетикотехнічного коледжу, професійно-технічних навчальних закладів окремих
категорій, а саме: діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з
їх числа, діти із прийомних сімей, діти-вихованці будинків сімейного типу»;

2
3) пункт 6 додатка 2: «Учні загальноосвітніх навчальних закладів, школиінтернату, діти, які навчаються в Кіровоградському кібернетико-технічному
коледжу та професійно-технічних навчальних закладах з малозабезпечених
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
4) пункт 8 додатка 2: «Вихованці дошкільних навчальних закладів, у сім’ях
яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував
рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), а також
вихованці дошкільних навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
5) додаток 1 згідно з додатком.

Міський голова

Серопян 24 56 96

А. Райкович

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
9 лютого 2016 року
№ 62
Вартість харчування одного учня, студента та вихованця
в навчальних закладах м. Кіровограда на 2016 рік
Категорія
1
Для вихованців санаторного дошкільного навчального
закладу № 65 для дітей
з малими та згасаючими формами туберкульозу

Вартість
харчування, грн
2
Для дітей, які Для дітей,
перебувають в
які
ясельних
перебувають
групах
в садових
групах

20.00

30.00

Для вихованців
спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп), дітей,
які потребують корекції фізичного або розумового розвитку

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

Для вихованців
дошкільних навчальних закладів

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

16.00

23.00

16.00
Для вихованців дошкільних навчальних закладів у групах з
цілодобовим перебуванням (4 - разове харчування)

Для вихованців дитячих будинків
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)
Для учнів пільгових категорій
загальноосвітніх навчальних закладів (обід)

23.00

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

20.00
28.00
50.00
Від 6 років Від 10 років
до 10 років і старше

40.00

50.00

20.00

25.00
5.00
20.00
10.00

2
Продовження додатка
1
Для учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних
закладів, які відвідують групи продовженого дня (обід)
Для одноразового харчування студентів, з числа дітей
пільгових категорій, осіб з їх числа, комунального закладу
Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу та
професійно-технічних навчальних закладів (обід)
Для триразового харчування студентів-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей інвалідів/інвалідів І-ІІІ груп та дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» професійнотехнічних навчальних закладів
Для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(сніданок)

Начальник управління освіти

2
10.00
20.00

66.00

5.00

Л. Костенко

