УКРАЇНА
ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 31 січня 2017 року
с. Чорноморка

№ 7

3 сесія 1 скликання

Про
встановлення
вартості
одноразового харчування учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів Чорноморської сільської
ради на 2017 рік
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Закону України «Про освіту»,
частини другої статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту»,
статтей 5, 6 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 року
№911- VІІІ , «Постанови Кабінету Міністрів України 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», з метою організації повноцінного харчування
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах сільської ради, враховуючи
висновок постійної комісії з питань фінансів, планування та формування
бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці,
житлово-комунального господарства та транспорту, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити, що у 2017 році вартість одноразового гарячого харчування
у загальноосвітніх закладах Чорноморської сільської ради складає:
для учнів 14 класів - 7,10 грн., для учнів 5 – 11 класів – 8,30 грн в день на
одну дитину.
2. Здійснювати у загальноосвітніх навчальних закладах Чорноморської
сільської ради одноразове гаряче харчування за кошти місцевого бюджету
учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів із числа: дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з
багатодітних сімей.

3. Встановити вартість батьківської плати за харчування у розмірі 8,30 грн
в день на одну дитину.
4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити
дотримання норм харчування по енергоцінності в межах бюджетних
асигнувань.
5. Контроль на виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань фінансів, планування та формування бюджету,
соціально-економічного розвитку, соціального захисту та праці, житловокомунального господарства та транспорту.

Сільський голова
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