ОЗНЗ Радомишльська гімназія
Житомирської області
НАКАЗ
11.01.2020 р.
№5
Про встановлення вартості харчування
учнів 1-4 класів ОЗНЗ Радомишльська гімназія
та розміру батьківської плати за харчування дітей
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002
№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них
навчальних закладів» від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пунктів 2.1 та 2.2 розділу 2
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за №953/7241,
спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за №661/10941, керуючись Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
24.12.2015 №911-УІІІ, п.9 ч.4 ст.42 та п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської
ради з питань бюджету, комунальної власності та транспорту; з питань
соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та роботи з
молоддю, та рішення сесії міської ради від 24.12.2019 №830, рішення
батьківського комітету від 16.01.2019р.
НАКАЗУЮ:
1. Встановити на 2020 рік вартість харчування одного учня на день в сумі 11
гривень, згідно рішення сесії міської ради, згідно рішення засідання
батьківського комітету 12 гривень (протокол засідання батьківського
комітету додається).
2. Встановити розмір плати за харчування учнів 1-4 класів в розмірі 50
відсотків – 5,50 грн. за рахунок міського бюджету та 50 відсотки – 5,50 грн.
за рахунок батьківської плати, згідно рішення сесії міської ради; 46
відсотків – 5,50 грн. за рахунок міського бюджету та 54 відсотки – 6,50 грн.
за рахунок батьківської плати, згідно рішення батьківського комітету
(протокол засідання додається).
3. Забезпечити безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного
законодавства дітей із сімей:
- Які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- Дітей – інвалідів;
- Дітей, позбавлених батьківського піклування;
- Дітей – сиріт;
- Дітей, з числа військовослужбовців – учасників АТО;
- Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних
та інклюзивних класах.
4. Класоводам 1-4 класів та класним керівникам 5-11 класів до 15.01.2020
року подати списки дітей пільгових категорій для організації харчування (з
довідками) заступнику директора з навчально-виховної роботи
Дейнеко О.М.
5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дейнеко О.М.
проконтролювати вчасність подачі списків.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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