
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

   08 лютого 2012р                                                                                   № 43 

 

Про встановлення розміру  

батьківської  плати за харчування  

дітей у дошкільних навчальних 

закладах та школах – дитячих   

садках  на 2012 рік 

 

Керуючись Законом України «Про державний бюджет України на 2012 

рік», ст.2, ст.3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

ст.33, ст.35  Закону України «Про дошкільну освіту», ст.29 Закону України  

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постановою Кабінету Міністрів України від 

26.08.02 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.11.04 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах»,  наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.02 № 667 «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах», враховуючи особливо важливе значення стабільної роботи  

дошкільних навчальних закладів та шкіл – дитячих садків, соціального 

захисту сімей, які мають дітей: 

 

1. Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації : 

 

1.1. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей 

дошкільних навчальних закладів та шкіл – дитячих садків, дітей перших 

класів – груп, які перебувають на базі дошкільних навчальних закладів, у 

розмірі 50% від фактичної вартості натуральних норм харчування по 

середніх цінах, наданих Головним управлінням статистики у м. Києві, в 

залежності від  режиму харчування (при режимі роботи закладів 10,5 годин, 

12 та 24 години) та типу дошкільного навчального закладу. 
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1.2. Встановити знижки батькам при оплаті за харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах та школах – дитячих садках для сімей , які 

мають трьох і більше дітей,  на 50 %. 
 

1.3. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, що їх 

замінюють у сім’ях,  у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував 

встановленого прожиткового мінімуму.  
 

1.4. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх 

замінюють із сімей, що отримують допомогу відповідно Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».  
 

1.5. Не справляти плату з батьків за харчування дітей у санаторних 

дошкільних навчальних закладах (групах) з малими та затухаючими формами 

туберкульозу, у спеціальних  дошкільних навчальних закладах (групах) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в 

інших випадках, передбачених законодавством України (діти - сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім’ях, батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, діти працівників органів внутрішніх справ, які 

загинули під час виконання службових обов’язків, тощо).  
 

 

2. Начальнику управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації В. Ільєнку: 

 

2.1 Затвердити в установленому порядку розміри батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та школах-дитячих 

садах Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації в залежності від норм харчування. 
 

2.2. Подати це розпорядження на державну реєстрацію до Дніпровського 

районного управління юстиції м. Києва в установленому законодавством 

порядку. 
 

2.3  Забезпечити оприлюднення змісту цього розпорядження на 

офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 
 

3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови О. Дейнегу. 

 
 

 

              Голова                                                                        О. Шевчук 


