
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» __________ 2019 року                                                     № _____ 
 

 

Про організацію харчування 

вихованців комунального закладу  

"Дитячий будинок "Наш дім" 

Міської ради міста Кропивницького" 

на 2019 рік 
 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 6                  

пункту «а», підпунктом 8 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

постановами Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226              

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»,              

від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,                                    

з метою забезпечення якісного харчування та дотримання гарантованих пільг 

вихованців комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради 

міста Кропивницького» Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити організацію харчування вихованців комунального закладу 

«Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» у межах 

відповідних бюджетних призначень на 2019 рік. 

2.  Встановити вартість харчування одного вихованця комунального 

закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» на 

2019 рік  згідно з додатком. 

3. Дозволити у літній оздоровчий період (90 днів)  збільшити витрати на 

харчування вихованців комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Міської ради міста Кропивницького»  на 10%. 

4.  Дозволити керівнику комунального закладу «Дитячий будинок «Наш 

дім» Міської ради міста Кропивницького» за рахунок коштів спонсорів 
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збільшувати вартість харчування однієї дитини за умови дотримання вимог 

чинного законодавства. 

5.  Комунальному закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради 

міста Кропивницького» здійснювати оплату видатків за продукти харчування 

відповідно до цього рішення та в межах кошторисних призначень на 2019 рік. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський  голова                                      А.РАЙКОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Дорохіна  24 44 27 



 

 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

від «___»_________2019 року № ____ 
 

 

 

ВАРТІСТЬ 

харчування одного вихованця  

комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім»  

Міської ради міста Кропивницького»  

на 2019 рік 

 

Категорія 
Вартість 

харчування, 

грн 

1 2 

Для вихованців, які мають 4-разове харчування 
(сніданок, обід, полуденок, вечеря) 

Від 3 до 10 років 
Від 10 років і 

старше 

40,00 50,00 

Для вихованців, які відвідують спеціальні школи 

(класи) та  мають 2-разове харчування 

 (полуденок, вечеря) 

Від 3 до 10 років 
Від 10 років і 

старше 

18,00 23,00 

Для вихованців, які відвідують заклади дошкільної 

освіти (вечеря) 
 

10,00 

Для вихованців, які  відвідують 1-4 класи  закладів 
середньої освіти (обід, полуденок, вечеря) 

30,00 

Для вихованців,  які відвідують 5-11 класи закладів 

середньої освіти (обід, полуденок, вечеря) 
38,00 

Для вихованців,  які відвідують групи продовженого 
дня закладів середньої освіти 

 (сніданок, полуденок, вечеря) 

Від 6 до 10 років 
Від 10 років і 

старше 

25,00 35,00 

Для вихованців, які відвідують заклади 
професійної освіти 

( сніданок, полуденок, вечеря ) 
30,00 

 

 

 

Начальник управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького                              С.КОЛОДЯЖНИЙ 
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