УКРАЇНА
Радехівська районна рада Л ьвівської області
XVI сесія VII скликання
РІШ ЕН Н Я № 2 2 1

від 14 грудня 2017 року
Про організацію харчування учнів загальноосвітніх
шкіл та дітей дошкільног о віку в навчально-виховних комплексах.
дошкільних навчальних закладах району.
На виконання Законів України «Про освіту», ст.21 Закону України «Про
загальну середню освіту», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закон)
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №91 ! VII! від
24.12.2015р, рішення сесії Радехівської районної ради від 24.12,2016р., керуючись
наказом М іносвіти і науки від 21 листопада 2002 року № 667 „Про затвердження
Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дош кільних та інтернатних навчальних закладах". Постановою Кабінету міністрі»;
України №1591 від 22.11.2004 «Про запровадження норм харчування у навчальних та
дитячих закладах оздоровлення і відпочинку», з метою соціального захисту дітей
освітніх закладах району, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та.
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про держави,
соціальну допомогу малозабезпеченим сім ’ям», враховуючи висновки постійних
депутатських комісій. Радехівська районна рада
ВИРІШ ИЛА:
1.Організувати безкоштовне гаряче харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл
району:
- з категорії діги-сироти. діти, позбавлені батьківського піклування
(відповідно до списку служби у справах дітей, та на основі поданих копій рішень про
призначення опікунів) - 13,60 грн . в д ен ь на одну д и ти н у .
- учні 1-11 класів з числа дітей-інвалідів - 10.00 гри. на одну дитину.
- учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закон ,
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» - 10.00 грн. на
одну дитину.
- учні 1-11 класів, яким присвоєно статус згідно із Законом України "Гір-;
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильське»
катастрофи" - 10,00 грн. в д ен ь на о д н у д и т и н у .
- учні 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів батьки яких беруть
або брали участь у антитерористичній операції на сході України або заг инули під на,
її проведення, та дітей із сімей вимушених переселенців із тимчасово о к у п о в а н а
територій - 10.00 грн. в день на одну дитину.

2. Вартість харчування однієї дитини в день в навчально-виховних
комплексах та дошкільних навчальних закладах району встановити в межах до 38.00
грн. в день:
- встановити батьківську плату в розмірі, що складає 40% від вартості
харчодня у НВК та ДНЗ сільської місцевості.
- встановити батьківську плату в розмірі, що складає 60% від вартості
харчодня у ДНЗ м. Радехова.
- повністю звільняються від плати за харчування діти пільгових категорій, а
саме:
1)діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які
перебувають під опікою;
2) діти - інваліди;
3) діти із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»
4) діти дошкільних груп НВК та ДНЗ батьки, яких беруть або брали участь >
антитерористичній операції на сході України або загинули під час її
проведення, та дітей із сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих
територій.
- на 50% звільняються від плати за харчування діти з багатодітних сімей.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з соціальногуманітарних питань (Репетило Л.А.).

Голова Радехівської районної ради

М .Климочко

