
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 

«КАЛИНКА» МІСТА КОВЕЛЯ 

                                                                  ЗДО№1 

  

НАКАЗ 

 

 

13.01.2022     м.Ковель                                        №17-од 

 

 

Про встановлення розміру плати  

для  батьків за харчування дітей 

у ЗДО№1 

 

 

          Відповідно  до Законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про  державну соціальну  допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», «Про охорону дитинства», « Про внесення змін до деяких  законів  України щодо  

забезпечення  безкоштовним  харчуванням дітей внутрішньо  переміщених  осіб», «Про 

дитяче  харчування», постанови Кабінету  Міністрів України  «Про невідкладні питання  

діяльності  дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 р. №1243, «Про  

затвердження норм харчування у закладах  освіти та  дитячих  закладах   оздоровлення та 

відпочинку» від 22.11.2004 р. №1591, спільних наказів  Міністерства  охорони здоров’я 

України і  Міністерства  освіти і науки  України  від 01.06.2005 р. № 242/329 «Щодо 

невідкладних  заходів з організації харчування  дітей у дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних  закладах» від 15.08.2006 р. № 620/563, наказів  Міністерства  

освіти і науки України « Про затвердження Порядку встановлення  плати для  батьків за  

перебування дітей у державних і комунальних  дошкільних та  інтернат них навчальних  

закладах» від 21.11.2002 р. № 667 та постанови Кабінету Міністрів України  «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» від  24.03.2021 р. №305,  рішення міської ради від 23.12.2021р. 

№16/7 «Про бюджет  Ковельської  міської територіальної  громади на 2022 рік, рішення 

виконавчого комітету Ковельської міської ради «Про встановлення  розміру плати для  

батьків за харчування дітей у закладах  дошкільної  освіти територіальної громади у 2022 

році», наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради від 

13.01.2022                                               № 13 «Про встановлення розміру плати для  батьків за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти територіальної громади у 2022 році»  

  

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Встановити  з 01 січня 2022 року  батьківську плату за харчування на день у таких 

розмірах: 

          - 25,00 грн. для дітей віком від 2 до 4 років; 

          - 35,00 грн. для дітей  віком від 4 до 6(7) років.  

 2. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють із  сімей: 

          - в яких сукупний  дохід  на кожного  члена  сім’ї  за попередній квартал не перевищує  

рівня  забезпечення  прожиткового мінімуму, який  щороку  встановлюється Законом про  

Державний  бюджет України для  визначення  права на  звільнення від  плати за  харчування 

дитини у державних і комунальних  закладах  дошкільної  освіти; 

         - дітей з сімей, які  отримують  допомогу, відповідно до Закону  України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ; 

        - дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування, які  перебувають під опікою  

і виховуються в сім’ях; 



        -  дітей працівників  органів  внутрішніх справ, які загинули під час  виконання 

службових  обов’язків; 

        -  дітей, батьки  яких загинули в зоні АТО (ООС України); 

        - дітей, батьки яких є учасниками АТО (ООС України) при наявності довідки військової 

части або при  наявності посвідчення учасника  бойових дій;  

        -  дітей з інвалідністю; 

        -  дітей, які потребують  соціального захисту (інтернатна група ЗДО №6); 

        -  дітей з особливими  освітніми  потребами, які навчаються в інклюзивних групах; 

       -  дітей з числа  внутрішньо переміщених  осіб чи дітей, які мають  статус дитини, яка 

постраждала  внаслідок воєнних дій і збройних  конфліктів. 

         3.  Забезпечити оплату харчування дітей у розмірі,  зменшеному на 50%  від 

встановленої суми для батьків, які мають трьох та більше дітей. 

        4. Забезпечити виконання вимог «Інструкції з організації харчування в дошкільних 

навчальних  закладах» (наказ МОН та МОЗ України від 17.04.2006 року №298/227)  

        5. Здійснювати відрахування дитини з закладу дошкільної освіти у разі несплати без 

поважних причин батьками  або особами, що їх замінюють, плату  за харчування дитини 

протягом двох місяців, про що письмово повідомляти  батьків або осіб, що їх замінюють, не 

менше як за 10 календарних днів  (Положення про дошкільний  навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 зі змінами від 

27.01.2021року №86).   

        6. Контролювати  своєчасне нарахування  та надходження батьківської плати. 

        7.  Підготувати інформацію на сайт для ознайомлення батьків з розмірами  та порядком  

встановлення  плати за харчування дітей  закладах  дошкільної освіти у 2022 році. 

        8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор       Ольга ЧЕПАК 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


	НАКАЗ

