
ОХТИРСЪКА мIсъкА рАдА
виконАв чиЙ KOMI тЕтрIIIIЕнн я

м 0хтиркаЩааао
Jft {6,ý_Про розм'о о"1:1_rч,juр:уваgпя 

дiтей уз8кладах дошкiльноТ ocBiTи Охтирсько[ MicbKoiтериторiалъноi громади

1,,rro. 
i"iffi;:,,"* j]Ж;r,9З БЮД*еТНОГО КОдексу Украiни, законiв yKpaih

УКРаiНИ uiooo забезпеч-",li''uiliff*;Ж fiтй;у жs,х;;}н:
ýJ"Х}}:Ж .К'j';r:Жno 

ВНеСеННЯ ЗМiн до деяких законiв yKparHrr 
щодс(гроrrаво"u"ь"l,;;;;';;;;:'r##}.ЩцJ#1".r"#fi;"#}_нхх;

Ж,#T,Jхl'ff#" Ж:#L ;#};:;;;, i.йJ",?Ё, м i z+i;b"
ВiД 22 ЛИСТОПаДа 2004 р. }lb 1591 ,,про затвердження нВЧаЛЬFIИХЗаКЛаДiв>>,наВчалЬниХ та ДиТячиХ Закладах оrдоро"пення та вiдпоч"rп"JI #oJiТЖ.I2аll р' Jф 116 <Про 

'u'"'роо'ення ToPoony ,uoun 
" 

послуг з харчування дiтей у
ДОШrКiЛЬНИХ' Yo"iu У u"*""oocBiTHix та професiйпо-".""iо""" навчалънихзакладах, ошерацii з надання яких звiльняються вiд обкладання податкOм надодану вартiстъ>, Порядку встановлення платидля батькiв за перебування дiтейу державних i комунальних дошкiлъних та-iнтернатних наЕЗаТВеРДЖеНОГ0 НаКаЗОL{ MiHicTepcTBa освiти i науки украi,ни "цТТijо;iЖt}(зi змiнами), pitпeHn" O*r"p*rKoi MicbK"i;;;; вiд 2Р.tО.:ОБМ П76-W,fiрозвt,гlьнення вiд

J#ffi ;"тjJfiжJi#ж;l-;;"тv;;ж*хЯ***Ж#ж
1, Установити з сiчня 202l року плату за харчування в закладахдошкiльноi освiти для дiтеЛ, "ni uup*".rpo"unl б 

- 
Охтирськiй мiськiйтериторiалънiЙ громадi' в межаХ .uru"рд*ениХ 

1о.р' (у грамаХ), у залежностiвiд фактичноi l
40% *-"**;;::;:;'#:У;Х:"" '* Л"'" у porrip; воiл *'iur"niu"unu плата та

,*о,ffi"fУ;ffi'Ъ*;ЖЪ#;iff;J-' зареестрованi в межах iHrrшTx
ХаРЧУВання на день, яка може й f,frfr];;"ХЖ Ъul"#Гi 

100% BapTocTi
здiйснення мiжбюлке:";'ьансферry мiж 

-охтирruпо* 
#::х ;JtrHОб'СЛ;Л;;;:frrfrЖr*::::::::йорганоммiсцевогосамоврядуван}ш.

й.fi*i*Г;"r"_***;J:.ЖЖ;JЧ;;#::;-",." пiклування, якi
дiтей з iнвалiднiстю;

Гl 'Д'
l ,; ' ,1 ,.' ,-i .,'.l_



дiтей iз сiмей, якi отримують дOпомогу вiдповiдно до Закону УкраТни
кПро державну соцiальну допомогу маJIозабезпеченим сiм'ям>>;

дiтей батъкiв або осiб, якi ix замiнюють, у оiм'ях яких сукупний дохiд на
ко}кного члена ciM'i за попереднiй квартал не перевищував рiвня прожиткового
(гарантованого) MiHiMyMy ;

дiтей з особливиъ{и освiтнiми потребами, якi навчаютъся у спецiалъних.
та iнклюзивних групах,

дiТей У саншорнiй грi.пi дпя дiтей з маJIими i заryхаю.rrаяи формами ryберкульозу;
дiтей вiйськовослужбовцiв, якi загинули при виконаннi обов'язкiв

вiйськовоТ служби;
дiтеЙ, один з батъкiв яких с учасником ошерацii об'сднаних сил (на час

його перебування в зонi операцii об'еднаних сил);
дiтей, один з батькiв яких буu поранений пiд час участi в операцii

об'сднаних сил (на перiод перебування пораненого на лiкуваннi);
дiтей, один з батькiв яких загилtув/зник безвiсти/потрагIив у полон чи

отримав iнвал,iднiсть гriд час участi в операrдiТ об'сднаних сил
(антитерористичнiй операцiI);

дiтеЙ з числа внутрiшr{ьо шеремiщених осiб чи дiтей, якi маютъ статус
ДитинL{, яка постра}кдала внаслiдок воснних дiй i збройних конфлiктiв

З. Щля дiтей сiмей вiйськовослужбовцiв, якi заресстрованi на територiТ
iнших територiальних громад, встановити плату за харчування у розмiрi 60О/;-
батькiвсъкоТ плати,40аА - кошти мiського бюджету,

4. Зменшити на 50% розмiр плати за харчування дiтей у закладах
дошкiльноТ освiти для батькiв, якi мають трос i бiлъruе дiтей BiKoM до 18 poKiB.

5. ýтmл пЬmвло< категорiй, зазначеним в пуrшсгi 2зъ4 рiшеr*rя, якi заресчгровшi
В межах iншрж терlтюрiальних цюмад, встановIIюсться шIата в розмiрi 100% харчуван}и
на день, яка фiнансусься за раху{ок мiжбrоркuгних тршсферrriв мiж Охшрсъкою
мiською радоrо,rа об'едланою терlтюрiа-гьною громадою або iшlrим орпlном йсцевого
самоврядrвання, аувикitючн}о( випащ{ах - зарахтнок ОхтирськоiмiсъкоiраJryI.

6, Вiддiлу освiти ОхтирськоТ MicbKoi ради (Тронъ А.В.) та керiвникам
закладiв дошкiльноi освiти забезпечити органiзацiю та кOнтро.тtь за харчуванням
дiтей у закладах дошкiльноi освiти вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

7. Управлiнню фiнансiв та економiки Охтирськоi MicbKoi ради
(Шаркова Н.}r{.) забезпечити фiнансування видаткiв у межах кOшториских
призначень на харчування дiтей у закладах дошкiльноТ освiти ОхтирськоI
мiсъкоi територiальноТ громади.

8. цього рiшення покласти на заступника
мiського с.
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