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Про встановлення вартості 
харчування в закладах управління 

освіти 
 
 
 Для визначення обсягу затрат при забезпеченні безкоштовним харчуванням дітей у 

закладах управління освіти та організації безперебійного харчування згідно з нормами в 

закладах управління освіти, відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства»,     
ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», п. 1 постанов Кабінету Міністрів України від 

19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», керуючись ст.28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 виконком міської ради  
 
В И Р І Ш И В: 
 
 1. Встановити вартість харчування в закладах управління освіти одного дня для однієї 

дитини з 01.01.2022: 
 
 1) у дошкільних закладах освіти та навчально-виховних комплексах «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» в групах з режимом роботи 9 год., 

10,5 год., 12 год. 24 год. для дітей вікової групи 1-4 роки – 37,00 грн., 4-6(7) років – 57,00 
грн.,, визначивши плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей в дошкільних 
навчальних закладах та в дошкільних групах навчально-виховних комплексів міста у розмірі 

50% від встановленої вартості харчування на день з урахуванням п. 3 даного рішення; 
 2) у загальноосвітніх школах, ліцеях, закладах загальної середньої освіти та 

навчально-виховних комплексах «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»: для учнів 1-4 класів – 36,00 грн., для пільгової категорії учнів, що 

харчуються безоплатно – 42,00 грн.; 
 3) у літніх міських таборах та таборах для обдарованих дітей – 55,00 грн. 
 
 2. На літній оздоровчий період (з 01.06.2021 по 31.08.2021) збільшувати вартість 

харчування одного дня для однієї дитини у дошкільних закладах освіти та навчально-
виховних  
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комплексах «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» на 10 

відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів. 
 
 3. При розрахунку затрат на харчування дітей у закладах управління освіти 

враховувати пільги згідно Порядку надання пільг по платі за харчування дітей у навчальних 

закладах освіти за рахунок місцевого бюджету м. Краматорська, затвердженого рішенням 

виконкому Краматорської міської ради від 17.08.2016 № 533 (зі змінами та доповненнями). 
 
 4. Управлінню освіти (Ананських) організувати харчування у межах коштів, 

виділених управлінню освіти на 2022 рік. 
 
 5. Фінансовому управлінню (Саєнко) передбачити видатки на харчування дітей у 

закладах управління освіти в бюджеті на 2022 рік. 
 
 6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 

21.10.2020 № 1012 «Про встановлення вартості харчування в закладах управління освіти». 
 
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу повноважень. 
 
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО 


