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ВоЛоДимиР-ВоЛинськАМIсЬкАРАДАВоЛинСькоIоБЛдсТI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

J{.(t. адlОt N" 36У
пл. Володимир-Волинський

Про встановлення розмiру
плати за харчування дiтей

у закладах дошкiльноi освiти

Вiдповiдно до п. 5 ст- 35 Закону Украiни <Про лошкiльну o_cBiTy> iз

змiнами,НаВиконанняПостаноВиКабiнетуМiнiстрiвУкраТнивiд22,11.2004
року Nэ 1591 <Про затвердrкення норм харчування у навчальних та дитячих

закладах оздоровлення Ti вiдпочинку), наказу MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд 21.11.2002 року N9 667 1Про затвердяtення Порядку

встановленнrI плати /цЯ 
'батькiВ за перебуваНня дiтей у державних i

коl\,1унzl,чьних дошкiльних та iнтернатних навчаJIьних закладах) з

.rо.пiоуочr"и змiнами та доповненняN{и, наказу МОЗ Украiни i МоН

VnpuTrn вiд 01.06.2005 року Nл 242lзz9 <Про затвердження Порялку

орiанiзачii харчування дiтей у навчtшьних та оздоровчих закладах>1 наказу

ЙоТ-t ЧпраТни 
-i 

МоЗ Украiни вiд 17.04.2006 року JФ 298/227 <Про

,uru.prrn.r", lHcr pyKrriT з сlрганiзаrriТ харч} вання :iтей у lошкiльних

навltа-цьнrlХ закладах)1 рiшеннЯ Вололимr,tР * ВолинськОТ MicbKoi рали вiд

16.1 1.20l7 року JФ 2ll1 i <Про Програплу соцiапьного захисry населення MicTa

rra ]0l8 ]'0]0 ponu,, iз внесеtlиvи 'lrliнапtи. врахов} ючи збiльшення BapTocTi

rrролуктiв харчування, керуючись п,п,2) п,а)_ст,28, п,п, 6) п,а) ст,З2 Закону

\jnpol'"" <Про- lrlicшeB. Ьurоuрrлування в YKpaTHi>, виконавчий копliтет

MicbKoT рали

ВиРIШИВ:

l.ВстановитизOlсiчня2020рокувартiстьхарЧУВаннядir.ейузак'ПаДах
.lош-tкi.,tьноТ ocBir и 1 розrriрi:

25.00 грн (мiськиi,l бюдже,г 7,50 грн, батькiвська плата 17,50 грн) на

, ень лля дiтей BiKoM вiд 2 до З poKiB;

З4.ОOгрн(мiськr,rйбюДжетl0.00грн,батькiвськап-па.га24.00грн)на
день 1ля дiтей BiKoM вiд J ro о poKiB,

2. Звiльнити вiд плати за харчування у заю,Iадах доtЕ,кцьýоl
, ,.iidijiJl,HHя
моr}йлi та спорту

ijx. ftjs



- на 1009/о

дiтеЙ з i,rвалiднiстю;
дiтей - сирiт; __.] _л*абr;оаи
дiтей, позбав,пеtлих батькiвського пiкпування, якi перебувають пlд

ОПiКОЮ; .д час виконання службОВИХ
дiтей працiвникiв, якi загинули п1

обов'язкiв; лi,,_п /rr , 
_l 

дохiд
ДiтейiзмалозабезпеченихсiМей(Усiм,ях,уякихсУкупнИ!

на кожно; *.nu ,i,ii за попереднiй кварта,ч не перевишував рlвня

забезпе.Iення npo*uroouo.o MiHiMyпiy (гарантованого MiTriMyMy);

оir"И, .u,пбп", вiйськовослужбовцiв, якi приймали участь в

антитерористичнiii опе|ачii на сходi_У*11 або операuii об'сднаних силl

дiтей батькiХ-уiu""пiu бойовйх дiй" якi брапи безпосередню

участь в, антитерорtrстичнiй операчii на сходi Украiни або операцii

об'сднаних сил;
дiтей iз сiплей, якi перемiстилися з тимчасово окупованоi територ1l

Украiни,районупроВеДенняантитерорисТичноiопераЦii,операuiiоб'сднаних
сил; I z:__,_--' 

1 
"u 

50% дiтей, у сiпr'ях яких тро€ i бiльше дtтеи,

3.Щиректорам,u**iu дошкiльноi освiти MicTa здiйснювати органlзацlю

харчування дiтей згiдно чинного законодавства та з врахуванням п,1, п,2

""Т:fiЁ#Хпо o"ui,u, молодi,u т:чlу виконавчого KoMiTeTy Володимир-

Волинськот MicbKoT ради (Петрук В,М"1 злrйснювлати контроль за якiстю

*upuyru"r, лilей у ]акпадах лошк|льнllrосвlти \,llcтa,

5. Визнати такиNl, пtо втратило чиннiсть рiшентtя виконавчого KoMlTeTy

Володимир - Волинськоi MicbKoT ради вiл 26,12,2018 року Nэ 404 кПро

встановлення розNлlру п,пати за харчування дiтей ч закладах допlкiльноТ

пок.tасти на постiйну коплiсiю пliськоТ

,ly. пrолодi та спорц,, Kotr,tvHiKaцiti та6. Контроль

ради з питаItь
м

Мiський

Петрук

П.!,. Саганюк

л+
tJK р дi в9

ЗАГАЛЬНИЙ
вlддlл

освiти>.


