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КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.03.2016 м. Кременчук

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області від 
01.02.2016 №  68

З метою забезпечення виконання ст. 5, ст. 19 Закону України «Про 
охорону дитинства», ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», 
ст. 33, ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 27 Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік», постанов Кабінету Міністрів 
України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 
27.12.2001 № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та 
інфікованих мікобактеріями туберкульозу», від 26.08.2002 № 1243 «Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з 
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно- 
технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 
обкладення податком на додану вартість», від 18.08.1994 № 565 «Про порядок 
повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних 
навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією», 
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого 
наказом від 21.11.2002 № 667 Міністерства освіти і науки України, реалізації 
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 
затвердженого наказом від 01.06.2005 № 242/329 Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, дотримання Інструкції з
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організації харчування дітей у дошкільних навчальних' закладах, затвердженої 
наказом від 17.04.2006 №298/227 Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України, керуючись ст. 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської 
ради Полтавської області

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Полтавської області від 01.02.2016 № 68 «Про визначення вартості 
денного раціону страв харчування вихованців і учнів у навчальних закладах 
комунальної власності, професійно-технічних навчальних закладах 
м. Кременчука», а саме:

1.1. В підпункті 1.1.2. замість слова «обідів» читати слово «сніданків».
1.2. Підпункт 1.1.2.7. виключити.
1.3. В п.п. 1.1. додати підпункт 1.1.4. такого змісту:
«1.1.4. обідів для учнів з числа вихованців груп продовженого дня за 

рішенням педагогічної ради навчального закладу (у відсотках чисельності 
групи за списком: 10 — у повному обсязі, 15 — на половину вартості) — 
7,55 грн.».

1.4. Викласти п.п. 1.2. в такій редакції:
«1.2. Звільняються батьки або особи, що їх замінюють, від плати за 

харчування учнів категорій, визначених в п.п. 1.1.1.- 1.1.4. рішення».
2. Затвердити рішення на черговій сесії Кременчуцької міської ради 

Полтавської області.
3. Оприлюднити ршення відповідно до вимог законодавства.

рішення покласти на заступника

В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

4. Контроль 
міського голови

//£
Міський гол
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