ПРОЄКТ № 1318

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___» _________ 2022 року

№ ______

Про організацію харчування
учнів та вихованців в закладах
освіти на 2022 рік
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормами
законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», враховуючи Указ Президента України
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку», рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759
«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил в східних областях
України та членів їх сімей на 2017-2022 роки» (зі змінами), з метою
соціального захисту дітей, які навчаються, виховуються в закладах освіти
Кропивницької міської територіальної громади, Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Управлінню освіти Кропивницької міської ради забезпечити
організацію
харчування
учнів
та
вихованців
закладів
освіти
Кропивницької міської територіальної громади у межах відповідних
бюджетних призначень на 2022 рік.
2. Внести питання щодо зміни вартості організації харчування
вихованців та учнів закладів освіти з 01 вересня 2022 році на розгляд
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.
3. Установити категорії вихованців та учнів закладів освіти
Кропивницької міської територіальної громади, які, у разі організації
харчування в закладі, звільняються від плати за харчування
з 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року:

2
вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної
середньої освіти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
учні 5-11 класів закладів освіти з малозабезпечених сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
4.
Зменшити розмір плати для батьків за харчування дітей в
закладах дошкільної та загальної середньої освіти на 50 відсотків від повної
вартості на день:
один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій
(безпосередньо брав участь в АТО, ООС, бере участь бойових діях у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України) або
військовослужбовцем, який потрапив у полон чи отримав інвалідність під час
участі в АТО, ООС, бойових діях у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України.
5. В закладах дошкільної освіти, якщо діти перебувають чотири та
менше годин, відповідно за заявою одного з батьків або інших законних
представників харчуванням можуть не забезпечуватися.
6. З 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року встановити розмір
плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, що вносять батьки
або особи, які їх замінюють, на рівні 70 відсотків від повної вартості на день.
7. З 01 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року встановити розмір
плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти, які потребують
особливого дієтичного харчування, що вносять батьки або особи, які їх
замінюють, на рівні 80 відсотків від повної вартості на день.
8. У разі організації роботи буфету в закладах загальної середньої
освіти Кропивницької міської територіальної громади забезпечити реалізацію
готових страв та буфетної продукції за вартістю продуктового набору.
9. Рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого 2022 року
№ 1102 «Про організацію пільгового харчування учнів та вихованців в
закладах освіти та окремі питання щодо організації харчування на 2022 рік»
вважати таким що втратило чинність з 01 вересня 2022 року.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань охорони
здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та спорту та заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Секретар міської ради
Ірина Сидоренко 35 83 49

Олег КОЛЮКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проєкту рішення міської ради № 1318 «Про організацію харчування
учнів та вихованців в закладах освіти на 2022 рік»
1. Мета
Проєкт рішення Кропивницької міської ради розроблено з метою
додаткового соціального захисту дітей, які навчаються, виховуються в
закладах освіти Кропивницької територіальної громади, організації
пільгового харчування для дітей, один з батьків яких має посвідчення
учасника бойових дій (безпосередньо брав участь в АТО, ООС, бере участь
бойових діях у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України) або військовослужбовець, який потрапив у полон чи отримав
інвалідність під час участі в АТО, ООС, бойових діях у зв’язку з військовою
агресією Російської Федерації проти України та інших категорій, для яких на
державному рівні не передбачено пільгове харчування в закладах освіти.
Даним проєктом визначається відсоток розміру плати за харчування
дітей у закладах дошкільної освіти, що вносять батьки або особи, які їх
замінюють.
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про
затвердження
Комплексної
програми
підтримки
учасників
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил в східних областях
України та членів їх сімей на 2017-2022 роки» (зі змінами) органи місцевого
самоврядування можуть встановлювати додатково пільгові категорії дітей
для організації безкоштовного харчування.
Згідно із пунктом 3 рішення Кропивницької міської ради від 04 лютого
2022 року № 1102 «Про організацію пільгового харчування учнів та
вихованців в закладах освіти та окремі питання щодо організації харчування
на 2022 рік» установлено категорії учнів та вихованців закладів освіти
Кропивницької міської територіальної громади, які звільняються від плати за
харчування з 01 січня 2022 року по 31 серпня 2022 року.
Враховуючи воєнний стан в Україні та бюджетні призначення на друге
півріччя 2022 року по галузі «Освіта» надання пільгового харчування даним
категоріям вихованців та учнів, у разі організації харчування в закладі,
дозволить охопити незахищені версти населення соціальним захистом,
сприятиме збереження здоров’я під час навчального процесу та воєнного
стану в країні.
Врегулювання відсотку та розміру батьківської плати забезпечить
можливість організації повноцінного раціону здобувачам освіти враховуючи
бюджетні призначення на 2022 рік.
Даний проєкт рішення виноситься із погодженням Виконавчого
комітету Кропивницької міської ради.

Начальник управління освіти

Лариса КОСТЕНКО

