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НАКАЗ
05.01.2021 року

смт Теплик

№2

Про деякі питання організації харчування
в закладах освіти Теплицької селищної ради у 2021 році
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.3 ст. 56 Закону України «Про освіту», п.7.ст. 20 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,
п.11 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» від 24.12.2015 року № 911-VIII, Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням
дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту
незалежності та суверенітету України» від 05.11.2020 року №978-ІХ,
постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України від
02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість», постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2016 року № 16 «Про внесення змін до 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 року № 667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 року за
№ 953/7241, наказу МОН України від 07.04.2015 року № 404 «Про внесення
змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 року
за
№481/26926 та наказу МОН України від 08.04.2016 року № 402 «Про
внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування
дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2016 року за
№ 670/28800

НАКАЗУЮ:
1.

2.

3.

Встановити з 1 січня 2021 року:
1.1. граничну вартість одного обіду у закладах загальної середньої
освіти Теплицької територіальної громади 15 (п’ятнадцять) грн.;
1.2. граничну вартість обіду для вихованців груп продовженого дня
7 (сім) грн. 50 коп.;
1.3. граничну вартість одного дітодня в закладах дошкільної освіти
сіл Теплицької територіальної громади 35 (тридцять п’ять) грн., в
селищі Теплик 40 (сорок) грн.
При встановленні плати за перебування дітей в ЗДО виходити з
наступного:
2.1. батьки та особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування
дітей у розмірі, що становить 40%
в селах Теплицької
територіальної громади та 60 % в селищі Теплик від вартості
харчування за день;
2.2.від плати за харчування дітей звільняються батьки, або особи, які їх
замінюють, у сім’ях:
2.2.1. де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування;
2.2.2. які отримують допомогу відповідну до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
2.2.3. де виховуються діти з інвалідністю;
2.2.4. вихованці ЗДО з числа дітей військовослужбовців, які загинули
під час проведення ООС, дітей громадян-переселенців з тимчасово
окупованих територій та районів проведення ООС, дітей учасників
ООС та дітей інших учасників бойових дій;
2.2.5. у виняткових випадках за рішенням педагогічної ради ЗДО від
оплати звільняються діти із сімей, які потрапили в складні життєві
обставини, але не більше ніж 10% від загальної кількості дітей.
2.3. розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких
виховується троє і більше дітей.
При встановленні плати за харчування в закладах загальної середньої
освіти Теплицької громади виходити з наступного:
3.1. звільняються від плати за харчування учні:
3.1.1. початкових класів, із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям;
3.1.2. з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
3.1.3. з числа дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються за інклюзивною формою навчання;
3.1.4. з числа дітей військовослужбовців, які загинули під час
проведення ООС, дітей громадян-переселенців з тимчасово
окупованих територій та районів проведення ООС, дітей
учасників ООС та дітей інших учасників бойових дій.

4.

5.
6.

3.2. здійснюється компенсація 50% вартості харчування учнів 1-4
класів.
3.3. за рішенням педагогічних рад ЗЗСО можуть звільнятися від
плати за харчування вихованці груп продовженого дня (у
відсотках чисельності групи за списком): 10% - у повному обсязі,
15% - на половину вартості, а також у виняткових випадках інші
учні (в межах 10%) із сімей, які потрапили у складні життєві
обставини.
3.4. харчування інших учнів здійснюється за власні кошти.
Діти з інших територіальних громад, що не входять до складу
Теплицької громади, звільняються від плати за харчування в закладах
освіти Теплицької громади в разі прийняття рішення органами місцевого
самоврядування інших громад з подальшим наданням субвенції
Теплицькій селищній раді.
Дозволити харчуватися працівникам закладів освіти Теплицької громади
зі 100% оплатою згідно діючих розцінок.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу освіти,
культури, молоді та спорту

О. Кравцова

