
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

03.01.2018                                     №  06 

Про організацію харчування 

вихованців в   дошкільних  

підрозділах  Чернещинського, 

Бердянського НВК та Сомівської 

філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів у 2018 році 

 
 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», «Про охорону дитинства», відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  

постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів»,   наказ МОНУ від 21.11.2002 № 667 « Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків  за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних  закладах» зі змінами, спільний 

наказ МОНУ та МОЗУ України від 17.04.2006 року № 298/227 « Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах »,  відповідно до рішення районної ради від 19.12.2017 

року № 306-VІІ  « Про  затвердження вартості харчування в  загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних закладах  району на 2018 рік», з метою 

забезпечення повноцінного раціонального харчування вихованців,  

запобігання харчових отруєнь та виконання санітарно – гігієнічних правил і 

норм 

 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити у 2018 році вартість харчування для вихованців 

Чернещинського, Бердянського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»  Зачепилівської районної ради Харківської області  та Сомівської 



філії  Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ  ступенів на одну дитину в день 23,00 грн , в 

тому числі за бюджетні кошти – 13,80 грн.,  та 9,20 грн. за батьківські кошти. 

2. Директору  Чернещинського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Олешко Т.Л., 

Бердянського НВК  «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Золотухіній Н.М. та 

завідувачу  Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Сизько Ю.А.:                                                                                                      

2.1. Встановити для батьків та осіб, які їх замінюють вносити батьківську 

плату за харчування дітей у розмірі 40 % від вартості харчування як у 

сільській місцевості. 

                                                                                                 Протягом 2018  року 

2.2. Звільнити  від батьківської плати  батьків або осіб, які їх замінюють, у 

сім’ях,  яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не 

перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого 

мінімуму), який щороку встановлюється Законом  України «Про Державний 

бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у державних та комунальних навчальних закладах,  

вихованців батьки яких є учасниками АТО , дітей переселенців зі Сходу 

України та дітей з особливими освітніми потребами. 

2.2.1. Зменшити розмір плати на 50% для батьків у сім’ях яких троє і більше 

дітей. 

                                                                                                  Протягом 2018 року 

2.3. Збільшити вартість харчування в дошкільних підрозділах навчально – 

виховних комплексів на 10% для придбання свіжих овочів і фруктів в літній 

оздоровчий період (90 днів) 2018 року. 

Термін з 1 червня по 31 серпня 2018 року 

2.4. Встановити вартість харчування в літній період 25,30 грн., з них 15,18 

грн. за бюджетні кошти та 10,12 грн. за батьківські кошти.  

Термін з 1 червня по 31 серпня 2018 року 

2.5. Чітко дотримуватися виконання натуральних норм харчування в закладах 

освіти згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 

1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах». 

3. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії Бут Т.Т. та Бондаренко О.А. 

проводити нарахування батьківської плати з  урахуванням  пільги. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти                                                   О.М. Зеленський  
 

З наказом ознайомлені: 

Олешко Т.Л.       __________ 

Сизько Ю.А.       __________ 

Золотухіна Н.М. __________ 

 

Капуста О.В.       __________ 

Бут Т.Т.                __________ 

Бондаренко О.А. __________ 

 


