УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме демократичне скликання
Двадцять друга сесія

РІШЕННЯ
від 23.08.2018р.

м.Яремче

№ 365-22 /2018

Про організацію безкоштовного
харчування дітей пільгових категорій
у загальноосвітніх навчальних закладах
На виконання ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», постанов
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002р. № 856 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,
від 05.04.1994р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування», від 02.02.2011р. № 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»,
спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти та
науки від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та з метою організації
якісного харчування дітей пільгових категорій за місцем їх навчання,
міська рада вирішила:
1. Надати управлінню освіти виконавчого комітету міськвиконкому
І.Онутчак право здійснювати координацію діяльності керівників закладів
загальної середньої освіти з організації якісного харчування учнів.
2. Встановити з 10.09.2018 року до 29.12.2018 року вартість гарячого
харчування (сніданок) для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої
освіти денної форми навчання:
- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у розмірі
15,00 гривень на одну дитину;
- з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у розмірі 12,00
гривень на одну дитину;
- з сімей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками
бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні
проведення АТО у розмірі 12,00 гривень на одну дитину;

- дітям, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
гарантується пільгове харчування у розмірі 12,00 гривень на одну дитину;
- діти учасників бойових дій в Афганістані пільгове харчування у розмірі 12,00
гривень на одну дитину;
- дітям, з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у розмірі
12,00 гривень на одну дитину.
3. Начальнику фінансового управління міськвиконкому(Г.Бойчук)
забезпечити фінансування коштами для харчування учнів.
4. Рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти
заключити угоди з підприємцями на організацію харчування здобувачів
освіти та учнів пільгових категорій, враховуючи те, що орендна плата з
01.12.2017р. становить 1 гривню ( Рішення Яремчанської міської ради №
275-18/2017 «Про затвердження в новій редакції «Положення про оренду
майна комунальної власності територіальної громади міста Яремче» та
«Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності
територіальної громади міста Яремче»).
5. Вважати рішення Яремчанської міської ради від 01.03.2018року №
324-21/2018р. «Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових
категорій у загальноосвітніх навчальних закладах» таким, що втратило
чинність.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому О.Шимка та начальника фінансового управління
міськвиконкому Г.Бойчук.
Міський голова

Василь Онутчак

