Проект

Про організацію харчування
дітей в дошкільних
навчальних закладах, школах –
дитячих садках І ступеню та
навчально-виховному комплексі
«Спеціалізована школа І
ступеня – дошкільний
навчальний заклад «Перша
ластівка» Оболонського
району міста Києва у 2016 році
Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону
України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 02 лютого 2011 року
№ 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», Порядку 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 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 06 грудня 2002 року за № 953/7241, рішення Київської міської ради
від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (у редакції рішення
Київської міської ради 08 жовтня 2015 року № 112/2015), рішення Київської
міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на
2016 рік», з метою забезпечення дітей дошкільного віку повноцінним

збалансованим харчуванням в дошкільних навчальних закладах, школах –
дитячих садках І ступеню та навчально-виховному комплексі «Спеціалізована
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Перша ластівка»
Оболонського району міста Києва:
1. Встановити батьківську плату за харчування дітей у 2016 році у
розмірі 70 відсотків від вартості харчування дітей на день в межах фінансових
ресурсів, виділених відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня
2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», виходячи з
розрахунку, що додається.
2. Встановити батьківську плату за харчування дітей із сімей учасників
антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції у розмірі 1 (одна) гривня на місяць.
3. Встановити, що від сплати за харчування дітей звільняються батьки
або особи, які їх замінюють:
у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних
закладах;
діти, яких перебувають у санаторних дошкільних навчальних закладах
(групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу;
діти, яких перебувають у спеціальних дошкільних навчальних закладах
(групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку;
в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти,
діти, позбавлених батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов’язків тощо).
4. Зменшити розмір плати на 50 відсотків за харчування дітей для
батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.
При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються
падчерки та пасинки, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в
сім'ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю
батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі,
включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове
лікування тощо.

5. Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації раз в півріччя проводити перерахунок вартості одного дня
харчування з урахуванням фактичних витрат за півріччя.
6. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
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