
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

05 січня 2018 року                               Дунаївці                                              № 4-н 

 

 

Про встановлення вартості харчування  

дітей у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах 

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 21, 22 Закону України «Про 

загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 35 

Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.06.2002р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 02.02.2011р. №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» (із змінами), ,на виконання спільного наказу Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 242/329 

«Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах», з 

метою забезпечення дітей шкільного та дошкільного віку повноцінним 

збалансованим харчуванням, враховуючи норми харчування дітей, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити на 2018 рік розмір вартості харчування однієї дитини на день при 

одноразовому харчуванні у загальноосвітніх навчальних закладах – 11 грн. 

 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів згідно рішення тридцять 

другої (позачергової) сесії VII скликання Дунаєвецької міської ради від 22 грудня 

2017 року забезпечити: 

2.1. Гарячим харчуванням учнів 1-4 класів до кінця 2018 року на умовах залучення 

40% батьківської плати від вартості харчування в день на одного учня. 

2.2. Гарячим безоплатним харчуванням, за умови надання підтверджуючих 

документів, за кошти місцевого бюджету учнів пільгових категорій всіх класів, а 

саме: 



- дітей учасників АТО; 

- дітей-сиріт; 

- дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з малозабезпечених сімей. 

 

3. Згідно рішення тридцять другої (позачергової) сесії VII скликання Дунаєвецької 

міської ради від 22 грудня 2017 року для дошкільних навчальних закладів на 

території Дунаєвецької міської ОТГ на 2018 рік встановити: 

3.1. Розмір вартості харчування однієї дитини на день при триразовому харчуванні: 

- для дітей віком до трьох років – 24 грн.; 

- для дітей віком від трьох до шести (семи ) років – 30 грн. 

3.2. Розмір вартості харчування однієї дитини на день при чотириразовому 

харчуванні 35 грн. 

3.3. Розмір батьківської плати за харчування дітей на території м. Дунаївці 60 % від 

вартості харчування на день. 

3.4. Розмір батьківської плати за харчування дітей на території сіл об’єднаної 

територіальної громади 40% від вартості харчування на день. 

 

4. Завідувачам дошкільних навчальних закладів Управління освіти, молоді та 

спорту за умови надання підтверджуючих документів згідно рішення тридцять 

другої (позачергової) сесії VII скликання Дунаєвецької міської ради від 22 грудня 

2017 року: 

4.1. Зменшити розмір плати за харчування на 50% для батьків, у сім’ях яких є троє 

і більше дітей. 

4.2. Звільнити від плати за харчування: 

- громадян, які прийняли на виховання та спільне проживання дітей (утворення 

прийомної сім’ї); 

- батьків дітей з інвалідністю; 

- осіб (опікунів), які оформили опікунство над дітьми сиротами і дітьми, 

позбавленими батьківського піклування і виховують їх в умовах сім’ї; 

- учасників АТО; 

- сім’ї вимушених переселенців; 

- батьків дітей та осіб, що їх замінюють із сімей, що отримують допомогу 

відповідно до Закону України №  1768-14 « Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 

- батьків або осіб, що їх замінюють у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного 

члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму, який щороку установлюється законом про Державний бюджет України 

для визначення права на звільнення  від плати за харчування дитини в ДНЗ. 

 

 

 

Начальник управління                                   В.Колісник 


