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Про встановлення розміру батьківської плати за
і
харчування дітей в дошкільних групах навчально виховних комплексів та у дошкільних навчальних
закладахрайону у 2018 році
]
На виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про охорону
дитинства»(зі змінами), відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»
(зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», постанови Кабіїнету
Міністрів від 22.11.2004р №1591 «Про запровадження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах», «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 № 620/563, рішення сесії Радехів<?ької
районної ради №221 від 14.12.2017р. «Про районний бюджет», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» №911 - VIII від 24.12.2015р та з
метою забезпечення якісної організації харчування та попередження харчових отруєнь
дітей в навчально - виховних комплексах та у дошкільних навчальних закладах району
районну
НАКАЗУЮ:
1. Встановити на 2018 рік розмір плати, що вносять батьки, або особи, які їх замінюють за
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних групах навчальновиховних комплексів на рівні 60 відсотків у місті та селищі і 40 відсотків у сільській
місцевості від загальної вартості харчування на одну дитину з розрахунку до 38,00
грн. в день.
1.2. Безкоштовним харчуванням забезпечуються:
у
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти-інваліди;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».
- дітей із сімей, батьки яких беруть або брали участь у антитерористичній операції на
сході України або загинули під час її проведення, та дітей із сімей вимушених
переселенців із тимчасово окупованих територій.
1.3. Підставою для звільнення від плати за харчування є подана заява батьків,
розпорядження голови РДА про призначення опікунів, копія посвідчення дитини-інваліда,
довідка із управління соціального захисту населення Радехівського району відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», довідка з
військової частини або копія військового квитка із записом про участь в АТО, довідка із
управління соціального захисту населення Радехівського району про статус дитини із
сім’ї вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій України.
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сім’ї вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій України.
1.4. Надати знижку по сплаті батьківської плати за харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах та дошкільних групах навчально-виховних комплексів батькам, в
яких троє і більше дітей з розрахунку 50 відсотків від розміру батьківської плати.
Підставою для звільнення є подана заява батьків та копія посвідчення матері (батька)
багатодітної сім»ї.
|
1.5. Подані документи відповідно до пункту 1.3.,1.4. є підставою для надання пільг щодо
батьківської плати за харчування дітей в НВК та ДНЗ району.
1
2. Керівникам НВК та ДНЗ:
І
2.1. Видатки на харчування даних категорій дітей проводити в межах власних асигнувань.
2.2. Копії наказів, щодо надання пільг по харчуванню дітям пільгових категорій подавати в
ц/бухгалтерію відділу освіти.
2.3. Забезпечити контроль за організацією повноцінного якісного харчування дітей згідно з
дотриманням нормативно-правових документів та вимог санітарного законодавства та
відповідно до затверджених бюджетних коштів на 2018 рік..
2.4.3атвердити двотижневе примірне меню з урахуванням вікових, сезонних особливостей,
натуральних норм
та вартості харчування, погодивши його з Управлінням
Держпродслужби в Радехівському районі (відповідно до поданих відділом освіти зразків
примірних меню).
2.5. Вживати заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових
отруєнь. Безумовно дотримуватись вимог санітарно - гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил у дошкільних закладах. Систематично проводити дератизацію та
дезінфекцію приміщень навчальних закладів.
|
2.6. Забезпечити спільно із закладами охорони здоров’я проходження своєчасних
обов’язкових медичних оглядів, здачу санітарних мінімумів відповідно до чинного
законодавства працівниками, які пов’язані з організацією харчування.
»
2.7. Призначити наказом по дошкільному закладу відповідального за організацію
харчування дітей і подання звітів у бухгалтерію відділу освіти. До 5 числа настуцного
місяця, затвердити списки дітей на підставі поданих довідок і мережі закладу (копії наказів
подати в ц/бухгалтерію відділу освіти).
І
2.8. Замовлення продуктів харчування здійснювати відповідно до затвердженого
перспективного меню. Звітність про використання продуктів харчування робити за такими
категоріями:
!
1) бюджетні кошти та діти пільгових категорій;
І
2) батьківська плата
2.9. Нараховану батьківську плату за дні відвідування навчально-виховних закладів
повертати на спец рахунок централізованої бухгалтерії відділу освіти до 30 числа кожного
місяця.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Л.А.Репетило
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