від 22 березня 2016 року

№ 65-р

Про встановлення вартості харчування
у навчальних закладах району на 2016 рік
Керуючись статтями 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту»,
статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 35 Закону
України «Про дошкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону
дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку», від 02 лютого 2011 року № 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»,
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та
Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за
№ 661/10941, рішення Голованівської районної ради від 26 лютого 2016 року
№ 45 «Про затвердження районної цільової соціальної програми «Дитяче
харчування» на 2016-2020 роки», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 24 лютого 2016 року № 75-р «Про харчування учнів
1-4 класів» та з метою забезпечення якісного харчування дітей у навчальних
закладах району:
1. Встановити вартість харчування на 2016 рік:
1) у дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах
навчально-виховних комплексів району в розрахунку на один день:
дітей віком від 1 до 3 років – 22 грн. (у міській місцевості),
дітей віком від 3 до 6 (7) років – 24 грн. (у міській місцевості),
дітей віком від 3 до 6 (7) років – 17 грн. (у сільській місцевості);
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2) учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів пільгових категорій у розмірі
12 грн. на день.
2. Збільшити витрати на харчування дітей ДНЗ у літній оздоровчий
період на 10 відсотків для придбання свіжих овочів та фруктів.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати видатки
на харчування дітей у навчальних закладах в межах бюджетних призначень,
передбачених в бюджеті району на відповідний період.
4. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
забезпечити якісне харчування дітей дошкільного віку учнів 1-4 класів та
5-11 класів пільгових категорій;
забезпечити 100-відсоткове виконання норм харчування;
тримати на постійному контролі стан організації харчування дітей в
навчальних закладах району;
узагальнену інформацію про виконання даного розпорядження надавати
щомісячно заступнику голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 10 лютого 2015 року № 27-р «Про встановлення
вартості харчування в загальноосвітніх закладах району».
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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