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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

П'ятдесят перша сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
    
  від 15 жовтня 2015 року                               № 1242                           смт.Воловець
                  
                  
Про затвердження норм харчування
та плати за утримання дітей у 
дошкільних навчальних закладах.

           Проаналізувавши витрати коштів на харчування, середню вартість харчування та середню відвідуваність дітей у Воловецьких дошкільних навчальних закладах №№ 2,3,4 за 2014 рік,  Воловецька селищна рада  в и р і ш и л а:
	Встановити на 2015 рік денну норму вартості харчування дітей у Воловецьких дошкільних навчальних закладах №№ 2, 3,4 в розмірі 15.00 грн. на одну дитину на день. Збільшення вартості харчування можливе при зростанні цін на продукти харчування.

Встановити плату за утримання дитини у Воловецьких дошкільних навчальних закладах №№ 2,4 у розмірі 70%, №3 у розмірі 50% від вартості харчування на день.
	Згідно з п.2.3,2.4 “Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 р. №667(із змінами), розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.  

Від  плати  за  харчування  дітей  відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення  прожиткового мінімуму(гарантованого мінімуму), який щороку  установлюється  законом  про  Державний бюджетУкраїни для визначення  права  на  звільнення  від  плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
	Керівникам установ згідно з п.2.7 “Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах” затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 р. №667 забезпечувати надходження плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах щомісяця не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата. Керівники дошкільних навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати.

Керівникам установ дане рішення довести до відому батьків вихованців дошкільних закладів, забезпечити повне погашення заборгованості по платі за утримання дітей у дошкільних закладах та не допускати утворення такої заборгованості у майбутньому.
Бухгалтерії селищної ради проводити відповідні нарахування.


Селищний голова                                                    В.В.Панасович

