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НАКАЗ
« об » січня 2018 року
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Про встановлення вартості
харчування в закладах загальної
середньої освіти на 2018 рік

№

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
VЧеркаській області
« Ш ”

2 0 і £ р . за № /У

Уповноважена
особа органу
державної реєст

Відповідно до пункту 3 статті 56 Закону України «Про освіту», статті
35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,
з метою забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти раціональним
харчуванням, у межах бюджетних асигнувань
НАКАЗУЮ:

1.
Встановити на 2018 рік вартість харчування однієї дитини на день
в закладах загальної середньої освіти, що підпорядковані відділу освіти
Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації:
1) для дітей віком від 3 до 6 років в дошкільних групах навчальновиховних комплексів - 42 гривні;
2) для дітей віком від 6 до 10 років - 13 гривень дев’яносто копійок;
3) для дітей віком від 10 років і старше - 16 гривень десять копійок.
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2. Забезпечити харчуванням за рахунок бюджетних коштів дітей окремих
пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних
та інклюзивних класах (групах), діти із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»).
3. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у дошкільних
групах навчально-виховних комплексів у розмірі 16 гривень вісімдесят копійок,
що складає 40 % від встановленої вартості харчування на день.
4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному
територіальному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня його
офіційного опублікування у районній газеті «Надросся».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста
відділу освіти - Вовченко Н.П. та старшого економіста відділу освіти КорсуньШевченківської районної державної адміністрації ~ Гніденко Н.В.

Начальник відділу освіти

О.М. Грушевська

