УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
18 січня 2019 року

№385-УІІ

Про встановлення вартості харчування
вихованців Іванівського дошкільного
навчального закладу ( ясла - садок)
на 2019 рік
Керуючись Законом України «Про державний бюджет України на 2019
рік», ст.ст32, 34 та 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні, ст..56 Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону України «Про
дошкільну освіту» (зі змінами), ст. 5 Закону України «Про охорону
дитинства»(зі змінами), п.11 Розділу І Закону України від 24.12.2015 року
№911-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,
постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року №124 (зі
змінами)«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів», від 22.11. 2004 року №1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), Порядку
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та
Міністерства освіти і науки України від 01.06. 2005 року №242/329,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.06. 2005 року №
661/1094, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року
№298/227, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 року за
№523\12397, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України, молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України
від 26.02.2013 року № 202/165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 20.03. 2013 року за №440/22972, з метою забезпечення
вихованців Іванівського ДНЗ ( ясла-садок) харчуванням за рахунок коштів
сільського бюджету у 2018 році, керуючись статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити категорії вихованців Іванівського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) для забезпечення безкоштовним харчуванням у 2018
році:
- діти сироти;
- діти позбавлені батьківського піклування;
- діти інваліди;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям;
- діти із сімей, батьки яких загинули у масових акціях громадського
протесту або постраждали під час участі у зазначених акціях, батьки
яких є учасниками
антитерористичної операції.
2.Встановити вартість харчування вихованців Іванівського ДНЗ (ясла-садок)
на 2018 рік у сумі 30.00 грн. на одну дитину в день.
3.Затвердити розмір батьківської плати за утримання дітей у Іванівському
ДНЗ (ясла садок) у розмірі 40% від загальної суми вартості харчування в
день.
4.Зменшити на 50% плату з батьків за харчування дітей, які мають трьох і
більше дітей.
5.Збільшити видатки на харчування дітей у Іванівському ДНЗ (ясла-садок) в
літній оздоровчий період з 01 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року на
20% для придбання свіжих овочі та фруктів.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань.
Сільський голова

В.М.Задніпровський

