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Nw- оан

Про порядок нарахування
батькiвськоi плати у
закладах дошкiльноi освiти

ВiдповiднО дО ст. з5 ЗаконУ Украiни кПро дошкiльну ocBiTy>>,закону Украiни ,<про внесення зйн д; деяких законiв Украiъи щодозабезпеченн,I безкоштовним харчуванням дiтей внутрiшньо перемiщених осiб>,закону Украiъи <<про внесення змiн до деяких законiв Украihи щодозабезпеченItя безкоштовним харчуванням дiтей, один iз батъкiв яких загинув(пропав безвiсти), помер пiд час захисту незаJIежностi та cyBepeHiTeTy Украiни>(зi змiнами), Закону УкраiЪи <Про .rury. BeTepaHiB, гарантii ik соцi€lльногозахисту)) (зi змiнами), постанови Кабiнету MiHicTpiB У*рui"" вiд 26.08 .2оо2J\b 1243 <<Про невiдкладнi питання дiялiностi дЬ-пiоuних та iнтернатнихнавчЕLльних заклаДiв> (зi змiнами), постанови Кабiнету MiHicTpiB Укр*; Ф"затвердження норм та Порядку органiзацii харчуванIuI у закладах освiти тадитячих закJIадах оздоровЛення та вiдпочинку> вiд iц.оз.zоzl J\ъ з05 (.iЗМiНаМИ)l рiшення piBHeHcbKoi MicbKoi радивiд 25,09,2014 J\b 4510 <<Про органiзацiю безкоштовного харчування удошкiльних та загальноосвiтнiх навчаJIьних закладах дiтей, батьки яких е)л{асниками антитерористичн_оi операцii (Ато)>, рiшення ВиконавчогоKoMiTeTy PiBHeHcbKoi мiсъкоi ради ЛЪ tZO'вiд 1о.оg iozZ <Про органiзацiюбезкоштовного харчування у закладах дошкiльноI та загальноi середнъоi освiтиДiТеЙ, баТЬКИ ЯКИХ беРУТЪ (брали; участъ у бойових дiях внаслiдок збройноiагресiТ pocii>>, розпорядження мiськЪго .onb"" Ns 11б4-Р вiд 20.12.2022 <Провстановлення грошовоi норми BapTocTi харчування однiеi дитини в день узакJIадах дошкiльноi освiти>), з метою забезпечення повноцiнного харчуваннrIдiтей в закладах дошкiльноi освiти:

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 01 сiчня 2о23 року грошову норму BapTocTi харчуванняОДНОГО ДНЯ На 1 ДИТИНУ В ЗаКЛаДах дошкiльноi ocBir" 1.py.rurj on" дiтей BiKoMвiд 1 до 4 poKiB - 45.00 црн.; для дiтей BiKoM вiд 4 ло б (7) poKiB - 55.00 грн.2. Встановити на перiод дii военно.о .ru"y грошову норму норму BapTocTiоднорЕtзового харчування на 1 дитину в закладах дошкiлънЪi освiти-для дiтейBiKoM вiд 1 до 4 poKiB - 15грн , длядiтеи BiKoM вiд 4 до 6(7) poKiB - 18 грн.
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3. Встановити батъкiвську
0свiти } розмiрi 70% вtдruрrо.ri

4, ЗабезПечити триразовий режим харчування дiтей у закладах дошкiльноiосвiти.

5, Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкiлъноi освiтидiтям-сиротам' дiтям' позбавленим батькiвсъкого пiклування, дiтям зiнвалiднiстю' дiтям з особливими освiтнiми потребами, якi навчаються уСПеЦiаЛЬНИХ ЗаКJIаДаХ (ГРУПах) та iнкгlюзивних |рупах, дiтям iз сiмей, якiотримуютъ допомоry вiдповiдно до Закону Украiнй'<Про д.р*u""у соцiальнудопомогу малозабезпеченим сiм'ям>>; дiтям, бътьки 
"n"* 

? ]r"ч.""ками Ато(ООС); дiтям, з числа внутрiшнъо перемiщених_осiб чи дiт"м,'"кi мають статусдiтей, якi 
_постражд€tли внаслiдок военних дiй i збройних конфлiктiв, дiтям iзчисла осiб, визначених у ст,10 Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни,гарантiТ ik соцiаЛьногО захисту)); дiтям, батькИ якиХ_беруть (брали) r{асть убойових дiях внаслiдок збройноi агресiт pocii', на пiдстu"i пiдr"ерджуючого

документа з вiйськовоi частини.

б. Звiльнити батькiв або iнших законних
за харчування дiтей:

плату за харчування в закладах дошкiлъноТ
харчування.

представникiв дитини, вiд плати

- у сiм'ях, сукупний дохiд яких на кожного члена за попереднiй квартЕtп зурахуванням iндексу зростання цiн не перевищував рiвня забезпеченнrIпрожиткового MiHiMyMy (гарантованого 
- 

MiHiMyMy), який щорокуУСТаНОВЛЮеТЬСЯ ЗаКОНОМ ПРО !еРЖаВНий бюджет УкрЙriо" 
"".rrачення 

правана звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальнихзакJIадах дошкiльноi освiти;
- У закладi дошкiлъноI освiтИ (яслах-садку) компенсуючого типу(санаторному) м 16 Рiвненсъкоi MicbKoT фди дп" дirЬи з малими i затухаючими

формами туберкульозу.

7, ЗабеЗПеЧИТИ ПiЛЪГОву оплату за харчування в розмiрi 50 %для батъкiв,у сiм'ях яких тро€ i бiлъше дiты. Нарй"i з рijними дiт"ми враховуватипадчерок та пасинкiв, якi проживають у цiй ciM'i, ,*що вони не були BpaxoBaHi всiм'i iншого з батькiв, u iu*o* дiтей, на яких оформлена опiка у зв'язку зiсмертю батькiв' позбавленням ik батъкiвсъких прав, засудженням допозбавлення волi, включаючи час перебування пiд слiдством або направленнямна примусове лiкування.

!. Директорам ЛiцеТв Nsj\Ъ 14,77,нрЦ <особлива дитинu,):8,1, Здiйснити органiзацiйнi заходи' щодо роз'яснення розпорядженнямiського голови про встановлення грошовоТ норми BapTocTi харчування однiеiдитини в денъ у закладах дошкiлъноi освiти (групах). До 09.01 .2О2З





8.2. Забезпечити складання меню-розкладу окремо для двох вiковихкатегорiй: для дiтей BiKoM вiд 1 до 4-х poKiB та дiтей Ъiоо, ,lo О до б(7) poKiBвiдповiдно до затверджених норм харчування. 
удд\уд,д UI 

Постiйно8,3, Пiдвищити персонutл"rу 
"iдrrовiдальнiсть за своечасне надходженнrIбатькiвсъкот плати (не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця, за який вноситъсяплата).

Постiйно9, ЩИРеКТОРУ ЗДО J\b 1б: Пiдготувати нак€в про звiлънення вiд плати захарчуваНня дiтеЙ з м€lJIиМи i затухаючими формами туберкульозу на пiдставiМеДИЧНОГО ВИСНОВКУ КП "РiВНеНСЬКИй обласний бтiЪiопулъмонологiчнiймедичний центр" Рiвненськоi обласнот ради. Копiю ,ъп*у надати у вiддiлбатъкiвсъкоi плати централiзованоi бухгалъер ii Управлiння освiти.

10. Щиректорам З[О:
10,1, ВживатИ дiевi заходи щодо полiпшення стану виконання норм харчуваннrIта забезпечення постiйного контролю за органiзацiею харчуваншI дiтей взакладах дошкiльноi освiти , ----г 

Постiйноl0,2, Звiльняти вiд плати за харчування дiтей ycix пiлъгових категорiй,з€}значених у пунктах 5-7, наказом по закладу. Копiю наказу надавати у вiддiлбатькiвськоi плати централiзованоi бухгалтер ii Упрu"лiння освiти.

11, Вважати накЕ}з вiд 2|.12.2о21 ль 481-осн. <Про порядок нарахуваннябатькiвськоi плати у закладах дошкiльноi освiти)) таким, що втратив чиннiсть.

12, Контроль за виконанням наказу покJIасти на Кiруцу Iрину, заступниканачалъника управлiння освiти.

Начальник Управлiння Богдан ТУРоВИlI
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Готувала:

Началъник вiддiлу
дошкiпьноi освiти

Пог,оджено:

Заступник нач€шьника
Управлiння

Заступник нач€UIъника
Управлiння
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Галина РЕМИЗоВИtI

Василь ХАРКОВЕtЪ

Iрина КIРУЦА


