УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від « 14 » серпня 2018 року

№ 383
м. Кропивницький

Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету Міської
ради міста Кропивницького
від 28 грудня 2017 року № 615
«Про організацію харчування учнів
та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького на 2018 рік»
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а»,
підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року
№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України
від 21 листопада 2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення
якісного харчування та дотримання гарантованих пільг дітей закладів освіти
міста
Кропивницького
Виконавчий
комітет
Міської
ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 28 грудня 2017 року № 615 «Про організацію харчування
учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік» та
викласти у новій редакції:
1) пункт 2: «2. Встановити вартість харчування одного учня та
вихованця в закладах освіти м. Кропивницького згідно з додатком 1
по 31 грудня 2018 року»;
2) пункт 10: «10. Дозволити управлінню освіти Міської ради міста
Кропивницького на базі гімназії № 9 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області організувати харчування для учнів 4-х класів
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа –
дошкільний навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області», а також утриманців комунального закладу «Центр
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соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю» під час
навчального процесу, утриманців комунального закладу «Центр соціальної
реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю» в період канікул - на базі
спеціального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 29 «Червона шапочка»
до облаштування самостійного харчоблоку;
3) додаток 1 згідно з додатком.

Секретар міської ради

Серопян 24 56 96

А. Табалов

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
« 14 » серпня 2018
№ 383

ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця в закладах освіти
м. Кропивницького по 31 грудня 2018 року
Категорія
1

Вартість харчування,
грн
2

Для вихованців санаторного закладу дошкільної
освіти № 65 «Лукомор'є»

Для дітей, які
Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних
садових групах
групах

25.00
Для вихованців
закладів дошкільної освіти

35.00

Для дітей, які
Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних
садових групах
групах

20.00
Для вихованців закладів дошкільної освіти у групах
з цілодобовим перебуванням (4 - разове харчування)

30.00

Для дітей, які
Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних
садових групах
групах

25.00
Для учнів
тих, що
пільгових категорій
перебувають
комунального закладу «Навчальноу закладі
цілодобово
виховне об’єднання
„Загальноосвітня школа-інтернат Ітих, що
ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр
перебувають
позашкільного виховання
вдома
Для учнів 1-4 класів не пільгових категорій школиінтернату (сніданок)
Для учнів спеціальних шкіл (класів) 2-разове
харчування
Для учнів 5-11 класів пільгових категорій
закладів середньої освіти (сніданок)
Для учнів пільгових категорій закладів середньої
освіти, які відвідують групи продовженого дня
(обід)
Для одноразового харчування учнів закладів
професійної освіти (обід)

35.00

Від 6 років Від 10 років
до 10 років і старше

40.00

50.00

20.00

25.00
9.00
25.00
10.00
13.00
20.00

2
1
Для триразового харчування учнів з числа дітей
пільгових категорій закладів професійної освіти
Для учнів 1 – 4 класів закладів середньої освіти
(сніданок)

Начальник управління освіти

Продовження додатка
2
50.00
9.00

Л. Костенко

