
Розмір плати для батьків за харчування дітей 
в закладі. 

 

Керуючись підпунктом 6 пункту «а» частини 1 статті 32 «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», наказом Міністерства  охорони здоров’я 

України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 

242/329 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах», спільним  наказом МОНМСУ та МОЗУ від 

26.02.2013р. № 202/165 «Про затвердження змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», 

наказом Міністерства освіти і науки України №667 від 21.11.2002 

року «Про затвердження Порядку встановлення плати батьків за 

перебування у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів, зареєстрованого в Міністерстві юстицій 

України 6 грудня 2002 року за №953/7241, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» від 24.03.2021 № 305, «Про внесення змін до норм 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» від 28.07.2021 № 786, «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 

18.08.2021 № 87, Програмою розвитку освіти Стрижавської 

територіальної громади на 2022 рік, рішенням Стрижавської 

селищної ради №9 від 10 грудня 2021 року «Про встановлення 

вартості харчування школярів та дошкільників на 2021-2022 

навчальний рік, наказом відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, 

культури та туризму Стрижавської селищної ради  «Про організацію 

харчування в 

закладах освіти Стрижавської селищної ради у 2021-2022 

навчальному році. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Встановити: 

1) Вартість харчування на одну дитину в день: 

- до трьох років в сумі 40 грн.; 

- від трьох до шести років – 60 грн. 

2) Батьківську плату за харчування дітей  в розмірі 50% від вартості 

харчування на день, що становить: 

- до трьох років в сумі 20 грн.; 

- від трьох до шести років – 30 грн. 

 

2.  Звільнити від плати за харчування дитини (дітей) у розмірі 100% 

наступні категорії: 

-  сім’ї, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми». 

- сім’ї, внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. 

- дітей учасників бойових дій в зоні проведення АТО (ООС на сході 

України). 

- дітей-сиріт; 

- дітей позбавлених батьківського піклування; 

- сім’ї, в яких проживає дитина з інвалідністю. 

 

3. Звільнити від плати за харчування дитини (дітей) у розмірі 50% 

сім’ї, у яких троє і більше дітей віком до 18 років. 
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