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УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

19 лютого 2021 року                            6 сесія 8 скликання

Про затвердження вартості харчування у закладах 
загальної середньої освіти, учнів 5-11 класів у 2021 році

З  метою  збереження  здоров'я  дітей,  відповідно  до  ст.  25  Закону
України  «Про  освіту»,  ст.  35  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,
постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  02.02.2011  №  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  обкладання  податком на  додану
вартість»,  від  22.11.2004  №  1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у
навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні
питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказу
МОН та МОЗ України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження порядку
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказу
МОЗ  та  МОН  України  від  17.04.2006  №  298/277  «Про  затвердження
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
наказу Міністерства  освіти і  науки України від 21.11.2002 року № 667 (із
змінами  від  08.04.2016  N 402)  «Про  затвердження  Порядку  встановлення
плати  для  батьків  за  перебування  дітей  у  державних  і  комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити батьківську оплату за харчування:
 -  учнів  5-11 класів у закладі загальної  середньої  освіти  у  розмірі

15,00 грн. 
 - уням групи продовженого дня 7,50 грн.
 на день відповідно до поданих заяв батьків дитини. 
Оплату за   харчування  учнів  здійснюється  у   безготівкові формі

шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок відділу освіти та
культури.

2. Рішення вступає в дію з 01.03.2021 року.
3.  Координацію  роботи  з  виконання  даного  рішення  покласти  на

відділ освіти та культури Лука- Мелешківської сільської ради.



4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді,
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Р.М. Лозу).

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ


