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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ
2022 року

№

Про
затвердження
вартості
харчування дітей та з^нів у закладах
освіти Володимирецької селищної
територіальної громади у 2022 році

Розглянувши
подання
Управління
соціально-культурної
сфери
Володимирецької селищної ради від ЗО серпня 2022 р. № 572/01-22, відповідно до
пунктів 11, 16 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (зі змінами) від 24 грудня 2015 р. № 911-УІІІ,
підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 22 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), статті 5 Закону
України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України «Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами), постанов Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із змінами), від 24
березня 2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування
у закладах освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», від 2 лютого
2011 р. № 116 «Про затвердження 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» (із змінами), від 19 червня 2002 р. № 856 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із
змінами). Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я
України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 р. № 242/329,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за
№ 661/70941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за № 523/12397,
наказів Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016р. № 234 «Про
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693,
від 25 вересня 2020 р. № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для
закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, Указів Президента України
№ 64/2022 від 24 лютого 2022 р. «Про введення воєнного стану в Україні»,
№ 573/2022 від 12 серпня 2022р. «Про продовження дії воєнного стану в Україні»
з метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віїсу, на яких не
поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
ЯКІ постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням,
селищна рада,
ВИРІШИЛА:
1. Встановити вартість триразового гарячого харчування (сніданок, обід,
вечеря) на одну дитину дошкільного віку (від 3-ох до 6 (7) років) в день у закладах
дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів освіти Володимирецької
селиш;ної територіальної громади у розмірі 113 гривень з урахуванням
торговельної націнки до 30%.
2. Встановити вартість одноразового гарячого харчування учнів 1-4 класів у
розмірі 52 гривні на одну дитину в день з урахуванням торговельної націнки до
30%.
3. Встановити вартість одноразового гарячого харчування учнів 5-11 класів
у розмірі 64 гривні на одну дитину в день з урах}гванням торговельної націнки до
30%.
4. Встановити вартість триразового гарячого харчування (сніданок, обід,
вечеря) однієї дитини в день для учнів, які проживають
у пансіоні
Володимирецького ліцею «Колегіум» Володимирецької селищної ради у розмірі
120 гривень з урахуванням торговельної націнки до 30%,
5. Встановити батьківську плату за харчування дітей дошкільного віку (від
3-ох до 6 (7) років) та учнів 1-4 класів у розмірі 60% (у сільській та міській
місцевостях) від фактичної вартості харчування дитини на день.
6. Встановити батьківську плату за харчування учнів 5-11 класів у розмірі
100% (у сільській та міській місцевостях) від фактичної вартості харчування
дитини на день.
7. Звільнити батьків від плати за харчування дітей, які здобувають освіту у
закладах освіти Володимирецької селищної територіальної громади, наступних
пільгових категорій:
7.1.
Дітей дошкільного віку та учнів з числа дітей загиблих учасників
антитерористичної операції, організації об’єднаних сил та учасників
антитерористичної операції, організації об’єднаних сил (на період перебування їх
у зоні проведення антитерористичної операції, організації об’єднаних сил),
учасників бойових дій, ветеранів війни.

12. Дітей дошкільного віку та учнів з сімей внутрішньо переміщених осіб.
7.3. Дітей дошкільного віку та учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
7.4. Дітей дошкільного віку та учнів 1-11 класів з особливими освітніми
потребами, які навчаються у інклюзивних класах/групах, а також дітей та учнів з
інвалідністю.
7.5. Дітей дошкільного віку із сімей, в яких сукупний дохід на кожного
члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував
рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який
щороку встановлюється законодавством про Державний бюджет України.
7.6.
Учнів
пільгових
категорій,
які проживають у
пансіоні
Володимирецького ліцею «Колегі}ЛУі» Володимирецької селищної ради (загиблих
учасників антитерористичної операції, організації об’єднаних сил та учасників
(на період перебування їх у зоні проведення антитерористичної операції,
організації об’єднаних сил), учасників бойових дій, ветеранів війни, з сімей
внутрішньо переміщених осіб, з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, з особливими освітніми потребами, які навчаються у
інклюзивних класах/групах, учнів з інвалідністю, з сімей, що опинилися в
складних життєвих обставинах).
7.7. Учнів військово-спортивного профілю Володимирецького ліцею
«Колегіум» Володимирецької селищної ради - на період дії воєнного стану.
8. Зменшити розмір батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку
з багатодітних сімей в розмірі 50% від фактичної вартості харчування дитини.
9. Звільнити від сплати за харчування дітей дошкільного віку та учнів
пільгових категорій проводити після надання у заклад освіти документів, що
підтверджують відповідний статус.
10. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Володимирецької
селищної ради № 568 від 07 грудня 2021 року (зі змінами) «Про затвердження
вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти володимирецької селищної
територіальної громади у 2022 році».
11. Управлінню соціально-культурної сфери Володимирецької селищної
ради забезпечити організаційні заходи щодо звільнення від плати за харчування
дітей пільгових категорій, передбачених даним рішенням.
12. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні
бюджету селищної територіальної громади передбачати кошти на вищезазначені
цілі в межах фінансових ресурсів.
13. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань
бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури,
молоді і спорту (г о л ^ ^ ^ ^ ^ ^ Д н а т о л ій БОВА).

