
 



                                                                                                                              ПРОЄКТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

______________2021                                                                                   № ____

Про встановлення батьківської плати
за  харчування  дітей  в  закладах
дошкільної  освіти  Воскресенської
селищної  ради  на  2022  рік  та
звільнення від батьківської плати

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись статтями  35 Закону України  «Про дошкільну освіту»,
п.29 Закону України «Про внесення змін та визначення такими, що втратили
чинність,  деяких  законодавчих  актів  України»  зі  змінами  та  Порядком
встановлення  плати  для  батьків  за  перебування  дітей  у  державних  і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.11.2002  р.  №  667
зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  України  06.12.2002  року  за
№  953/7241,  враховуючи  п.4  Порядку  організації  харчування у  закладах
освіти  та  дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України   від 24 березня 2021р. №305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», лист Міністерства освіти і
науки України від  № 1/9-50 від 22 січня 2021 року «Щодо безкоштовного
харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  і  збройних  конфліктів,  або  з  числа
внутрішньо  переміщених  осіб»,  заслухавши  начальника  відділу  освіти,
культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради  Наталію
ФІЛЬТАНОВИЧ, селищна рада, 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  розмір  батьківської  плати  за  харчування  на  2022  рік  в
закладах  дошкільної  освіти:  у  міській  місцевості  –  Воскресенський  ДНЗ
«Сонечко» в розмірі 60% ( 36 грн.), у сільській місцевості - 40% ( 24 грн.)  від
загальної суми вартості харчування на день з 01 січня 2022 року.

2. Затвердити норму харчування на 1 дитину в день в розмірі 60,00 грн.

3. Нарахування плати проводити за дні відвідування дитиною установи.



4. Від плати  за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх
замінюють дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з
особливими  освітніми  потребами,  які  виховуються  в  інклюзивних  групах;
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до  Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; дітей з числа осіб,
визначених ст.  10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх
соціального захисту»;  дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; дітей, які
мають  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок  воєнних  дій  і  збройних
конфліктів дітей,  евакуйованих із  зони відчуження;  дітей,  які  є  особами з
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у
зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття
постанови  про  відселення,  відповідно  до Закону  України “Про  статус  і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи”; дітей учасників АТО; дітей-інвалідів.

5. Звільнити на 50% від  плати за  харчування  дітей,  де  в  сім’ї   троє  і
більше дітей.

6. Плату за харчування вносити не пізніше 10 числа поточного місяця.

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  фінансів,  бюджету,  планування,  соціально-економічного  розвитку,
інвестицій,  інфраструктури  та  житлово-комунального  господарства.
(голова комісії Юрій ПИЛЬО)

Секретар селищної ради                                                      Тетяна БІЛОЗОР         

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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