ЗІНЬКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
(п’ятнадцята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
від 21 лютого 2017 року
Про надання дозволу на організацію
харчування дітей у загальноосвітніх навчальних
закладах району у 2017 році за кошти районного
бюджету та місцевих бюджетів
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти
районної державної адміністрації Дахна Ю.П. про організацію харчування
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах району, керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Дозволити організувати в 2017 році харчування учнів за рахунок коштів
районного бюджету:
1.1. Для дітей пільгових категорій, в яких батьки або особи, що їх
замінюють, мають відповідні документи про належність дитини до пільгової
категорії, а саме:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям».
2. За рахунок коштів районного бюджету та додаткової субвенції з
місцевих бюджетів:
учні 1-4-х класів;
діти, які знаходяться на обліку при Зіньківському тубкабінеті та
потребують додаткового харчування;
діти, батьки яких, або особи, що їх замінюють є учасниками АТО,
мобілізованими або відрядженими для участі в антитерористичній
операції;
діти, які навчаються в інклюзивних класах.

2.1. Вихованці дитячих закладів відпочинку під час оздоровлення влітку
2017 року: профільні табори, табори праці і відпочинку, табори з денним
перебування.
3. Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування
учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з
місцевих бюджетів.
4. Встановити у 2017 році вартість харчування однієї дитини в день у
загальноосвітніх
навчальних закладах, які перебувають у спільній
власності територіальних громад району:
учням пільгових категорій:
1 – 4 класи – до 8 грн.;
5 – 11 класів – до 8,20 грн.;
вихованцям дитячих закладів відпочинку – до 17 грн.;
учням 1-4 класів – до 8 грн.;
додаткове харчування для учнів, які перебувають на обліку при
Зіньківському туберкульозному кабінеті – 2 грн.;
учням, які навчаються в інклюзивних класах – до 8 грн.;
дітям пільгових категорій у дитячих закладах відпочинку – до 18 грн.;
дітям, батьки яких або особи, що їх замінюють є учасниками АТО,
мобілізованими або відрядженими в зону АТО:
1 – 4 класи – до 8 грн.;
5 – 11 класи – до 8,20 грн.
5. Дозволити у 2017 році організувати харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах району за рахунок коштів районного бюджету та
додаткової субвенції місцевих бюджетів.
6. Встановити у 2017 році вартість харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах Зіньківського району, віком від одного до трьох років у
розмірі до 18 грн., від трьох до шести (7) років – до 20 грн.
7. Встановити батьківську плату за харчування дітей у 2017 році для
сільської місцевості у розмірі 40%, у міській місцевості – у розмірі 60% від
вартості харчування на день.
8. Зменшити на 50% батьківську плату за харчування дітей, сім’ї яких
мають трьох і більше дітей.
9. Забезпечити безоплатним триразовим харчуванням у дошкільних
навчальних закладах Зіньківського району:
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківської опіки;
діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям»;
діти, батьки яких, або особи, що їх замінюють є учасниками АТО,
мобілізованими або відрядженими для участі в антитерористичній
операції;
діти, які знаходяться на обліку при Зіньківському туберкульозному
кабінеті та потребують додаткового харчування.

11. Рекомендувати виконкомам міської, селищної, сільських рад
передбачити міжбюджетний трансферт на харчування учнів.
12. Вважати таким, що втратили чинність рішення четвертої сесії сьомого
скликання районної ради від 24.12.2015 «Про організацію харчування дітей в
загальноосвітніх навчальних закладах району».
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, соціального
захисту населення,культури, туризму, фізкультури і спорту.
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