
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я      (ПРОЕКТ)          
 

_______________       №_____________ 

 

 

 

Про розмір батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах Печерського 

району міста Києва 

 

 

 

Відповідно до статей 1, 6, 13, 18, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України 

«Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 

2002 року № 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 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241, постанови від 02 лютого 

2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 

податком на додану вартість» (із змінами), постанови від 22 листопада           

2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 

від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 05 травня 2006 року за № 523/12397 (із змінами), розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті 

Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03 березня 2017 року № 237 «Про організацію у 2017 році 

харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих 

на комунальній власності територіальної   громади   міста  Києва»,   рішення   

Київської   міської  ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста  
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Києва на 2017 рік» (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської 

міської ради від 09 лютого 2017 року № 836/1840), пункту 4 додатку 4 до 

рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про 

надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей  (у редакції рішення Київської міської ради 15 вересня 2016 

року № 14/1018), пунктів 4, 6 додатку 4 до рішення Київської міської ради від 

03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій  

сім’ям Героїв Небесної Сотні» з метою впорядкування плати за харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах Печерського району міста Києва: 

 

1. Встановити розмір батьківської плати за харчування дитини у дошкільному 

навчальному закладі загального типу 70 % від фактичної вартості натуральних 

норм харчування на день, що становить: діти до 3-х років - 14,77 грн. (від   

21,10 грн. на день), діти від 3-х років до 7-ми років-22,33 грн. (від 31,90 грн. на 

день). 

 

2. Встановити,  вартість харчування складає: 

2.1 У спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах): діти до 3-х років – 

19,87 грн. (від 28,38 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років – 25,95 грн. (від 

37,07 грн. на день). 

2.2 У санаторному дошкільному навчальному закладі: діти до 3-х років –     

25,30 грн. (від 36,15 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років – 32,69 грн. (від         

46,70 грн. на день).  

2.3 Санаторного типу для дітей з позитивною туберкуліновою пробою:  діти до 

3-х років – 28,20 грн. (від 40,29 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років –     

38,34 грн. (від  54,77 грн. на день). 

2.4 Батьків і дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи: діти до 3-х років 

– 23,05 грн. (від 32,92 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років – 27,88 грн. (від 

39,83 грн. на день). 
 

3. Встановити батьківську плату за харчування дітей із сімей учасників 

антитерористичної операції та для дітей із сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції в розмірі 1 (одна) гривня на місяць у дошкільних 

навчальних закладах Печерського району міста Києва, заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва. 

 

4. Звільнити батьків дітей або осіб, які їх замінюють від сплати за харчування у 

санаторних дошкільних навчальних закладах для дітей з малими та 

затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних 

закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, 

які перебувають  під опікою і виховуються в сім'ях, батькам дітей-інвалідів, 

дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про  

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та в інших випадках, 

передбачених законодавством України. 
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5. Встановити додаткову пільгу у розмірі 100 % щодо плати за харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, із сімей киян, які загинули або померли 

внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних 

під час участі у Революції Гідності, щороку передбачається районними в місті 

Києві державними адміністраціями за рахунок коштів бюджету міста Києва.  

 

6. Розмір плати за харчування сім’ям, які мають трьох і більше дітей, 

встановити 50 % батьківської плати.  

 

7. Фінансування видатків на харчування дітей  дошкільних навчальних закладів 

здійснювати в межах асигнувань, передбачених бюджетом Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації по галузі «Освіта». 
 

8. Вважати такими, що втратили чинність 

розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 

01 липня 2016 року № 329 «Про розмір батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах Печерського району міста Києва», 

зареєстроване у Печерському районному управлінні юстиції у м. Києві 20 липня 

2016 року № 89/1402 

 

9. Це розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації Загуменного Д.М. 

 

 

 

Голова                                                                                                     С. Мартинчук 

 

 

 



 

ПОДАННЯ: 

 

начальник управління освіти  

та інноваційного розвитку   Т. Копил 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

перший заступник голови             Д. Загуменний      

 

 

заступник голови                       А. Невмержицький  

 

     

керівник апарату                                                                      О.Донець 

 

                       

начальник  

фінансового управління                  О. Новікова 

   

 

начальник 

відділу організації діловодства                                              Т. Пашкевич 

 

 

начальник 

юридичного відділу              І. Щепетова 

 

 

 

 

Розрахунок розсилки: 

 

Т. Копил 1 

О. Новікова 1 

А. Невмержицький 1 

Т. Пашкевич 1 

І. Щепетова 1 

КМДА 1 
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