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Про розмір плати за харчування
дітей у закладах загальної середньої
освіти Охтирської міської територіальної
громади в навчальний та оздоровчий періоди

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей
внутрішньо переміщених осіб», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення
та відпочинок дітей», «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України»,
постанов Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02 лютого 2011 р. № 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 обкладання податком на додану
вартість», керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Установити в межах затверджених норм, розмір плати за харчування дітей
у закладах загальної середньої освіти:

– 27,80 грн дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
закладів загальної середньої освіти; дітям, батьки яких отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»; дітям військовослужбовців, які загинули при
виконанні службових обов’язків військової служби; дітям, один з батьків яких є
учасником операції об’єднаних сил (на час його перебування в зоні операції
об’єднаних сил); дітям, один з батьків яких був поранений під час участі в
операції об’єднаних сил (на період перебування пораненого на лікуванні);
дітям, один з батьків яких загинув/зник безвісти/потрапив у полон чи отримав
інвалідність під час участі в операції об’єднаних сил (антитерористичній
операції); дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,



які навчаються в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти – за рахунок
коштів міського бюджету;

– 30,60 грн дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
закладів загальної середньої освіти; дітям, батьки яких отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»; дітям військовослужбовців, які загинули при
виконанні службових обов’язків військової служби; дітям, один з батьків яких є
учасником операції об’єднаних сил (на час його перебування в зоні операції
об’єднаних сил); дітям, один з батьків яких був поранений під час участі в
операції об’єднаних сил (на період перебування пораненого на лікуванні);
дітям, один з батьків яких загинув/зник безвісти/потрапив у полон чи отримав
інвалідність під час участі в операції об’єднаних сил (антитерористичній
операції); дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,
які навчаються в 5-11 класах закладів загальної середньої освіти, – за рахунок
коштів міського бюджету;

– учням 1-4 класів, які зареєстровані в Охтирській міській територіальній
громаді, учням 1-4 класів із сімей військовослужбовців, які зареєстровані в
межах інших територіальних громад та не користуються пільгами, із розрахунку
12,50 грн – за рахунок коштів міського бюджету та 15,30 грн – за рахунок
батьківської плати;

– учням 1-4 класів, які зареєстровані в межах інших територіальних
громад, встановити батьківську плату в розмірі 27,80 грн на день, яка може бути
сплачена повністю або частково за рахунок здійснення міжбюджетного
трансферту між Охтирською міською радою та об’єднаною територіальною
громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

2. Установити на оздоровчий період, в межах затверджених норм, розмір
плати за харчування дітей:

– 46,50 грн дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах
закладів загальної середньої освіти; дітям, батьки яких отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»; дітям військовослужбовців, які загинули при
виконанні службових обов’язків військової служби; дітям, один з батьків яких є
учасником операції об’єднаних сил (на час його перебування в зоні операції
об’єднаних сил); дітям, один з батьків яких був поранений під час участі в
операції об’єднаних сил (на період перебування пораненого на лікуванні);
дітям, один з батьків яких загинув/зник безвісти/потрапив у полон чи отримав
інвалідність під час участі в операції об’єднаних сил (антитерористичній
операції); дітям з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, –
за рахунок коштів міського бюджету;



– дітям, які зареєстровані в Охтирській міській територіальній громаді та
не користуються пільгами, із розрахунку 27,90 грн – за рахунок коштів міського
бюджету та 18,60 грн – за рахунок батьківських коштів;

– дітям, які зареєстровані в межах інших територіальних громад та не
користуються пільгами, встановити батьківську плату в розмірі 46,50 грн на
день, яка може бути сплачена повністю або частково за рахунок здійснення
міжбюджетного трансферту між Охтирською міською радою та об’єднаною
територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

3. Установити розмір плати за харчування дітей у групі подовженого дня
закладів загальної середньої освіти 19,30 грн за рахунок батьківської плати.

4. Дітям пільгових категорій, зазначеним у пунктах 1 та 2 цього наказу, які
зареєстровані в межах інших територіальних громад, встановлюється плата за
харчування в розмірі 100% на день, яка фінансується за рахунок міжбюджетних
трансфертів між Охтирською міською радою та об’єднаною територіальною
громадою або іншим органом місцевого самоврядування, а у виключних
випадках – за рахунок Охтирської міської ради.

5. Установити плату за харчування учнів Сосонської філії Охтирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-Давидовича, в
межах затверджених норм, у залежності від фактичної вартості харчування за
день у розмірі 55% - батьківська плата та 45% - кошти міського бюджету
(пропорційно частці батьківської плати та коштів міського бюджету у вартості
харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти м. Охтирка).

6. Відділу освіти Охтирської міської ради (Тронь А.В.) забезпечити
організацію та контроль за харчуванням дітей у закладах загальної середньої
освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Управління фінансів та економіки Охтирської міської ради
(Шаркова Н.М.) забезпечити фінансування видатків у межах кошторисних
призначень на харчування дітей у закладах загальної середньої освіти
Охтирської міської територіальної громади в навчальний та оздоровчий період.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Гетьман О.М.

Міський голова Павло КУЗЬМЕНКО

Керуючий справами
виконавчого комітету Володимир ГУЦЬ


