ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
27 січня 2021 року № 2
Про затвердження вартості харчування
учнів та вихованців у закладах
загальної середньої та дошкільної освіти
сільських населених пунктів
Лубенської територіальної громади на 2021 рік
Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про
охорону дитинства», Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів
України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Інструкції
з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/277, постанови Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011 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», наказу
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»
зі змінами та доповненнями, Програми «Шкільне харчування» на 2021 рік,
затвердженої рішенням Лубенської міської ради від 01 жовтня 2020 року, з
метою забезпечення збалансованості дитячого харчування у відповідності з
ринковими цінами на основні продукти, керуючись п. «а» ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Лубенської міської ради
вирішив:
1. Затвердити на 2021 рік розмір середньої вартості харчування однієї
дитини на день у закладах дошкільної освіти сільських населених пунктів

Лубенської територіальної громади з урахуванням режиму роботи та вікових
категорій дітей у такому розмірі:
- групи з перебуванням дітей 9-10,5 год. віком від одного до трьох років
(ранній вік ) – 30 грн. 80 коп., в тому числі батьківська плата – 15 грн.
40 коп.;
- групи з перебуванням дітей 9-10,5 год. віком від трьох до шести (семи)
років (дошкільний вік) – 43 грн. 24 коп., в тому числі батьківська плата –
21 грн. 62 коп.;
- групи з перебуванням дітей 6 год. віком від двох років шести місяців до
шести (семи) років (дошкільний вік) – 33 грн. 00 коп., в тому числі
батьківська плата – 16 грн. 50 коп.;
- батьківська плата складає 50% від вартості харчування на день;
2. Збільшити на 10% витрати на харчування вихованців закладів
дошкільної освіти у літній оздоровчий період (90 днів) для придбання свіжих
овочів і фруктів.
3.Затвердити на 2021 рік середню вартість харчування на день у
закладах загальної середньої освіти сільських населених пунктів Лубенської
територіальної громади в таких розмірах:
- сніданки учнів 1- 4 класів – 14 грн. 00 коп. на одного учня;
- разове харчування учнів із числа пільгових категорій, звільнених від плати
за харчування в закладах загальної середньої освіти відповідно до чинного
законодавства – 15 грн. 00 коп. на одного учня.
4. Надати пільгу на звільнення від батьківської
плати за
харчування у закладах дошкільної освіти, що знаходяться на території
сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади дітей,
батьки яких є учасниками антитерористичної операції/ООС, та учнів у
закладах загальної середньої освіти на підставі відповідних підтверджуючих
документів,
передбачених
Порядком
забезпечення
безкоштовним
харчуванням учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних навчальних
закладів з числа дітей учасників антитерористичної операції/операції
об'єднаних сил з 01.01.2021 року.
5.Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління
освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області Костенка М.В.
6. Контроль за виконанням
рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харченко І.В.

Лубенський міський голова
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