
 
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «10»   грудня  2013 року                                                                                             № 674 
м. Кіровоград 

 
 
Про організацію харчування 
учнів та вихованців  
навчальних закладів  
м. Кіровограда на 2014 рік 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 32 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", законами України “Про дошкільну 
освіту ”, “Про загальну середню освіту”, “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, 
постановами Кабінету Міністрів України від 29 червня 2002 року                             
№ 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах”, від 26 серпня 2002 року № 1243 “Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів”, від 22 листопада 2004 року № 1591 “Про затвердження норм 
харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, від 22 червня 2005 року  
№ 507 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2002 року № 1243”, від 26 квітня 2002 року № 564 “Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” ,                               
від 26 квітня 2002 року № 565 “Про затвердження Положення про прийомну 
сім’ю”, спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року                                   
№ 298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах”, наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 листопада 2002 року № 667 „Про затвердження Порядку 
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, з метою 
забезпечення повноцінного харчування учнів та вихованців навчальних 
закладів міста виконком Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити 

організацію харчування учнів та вихованців загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладів м. Кіровограда на 2014 рік.  
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2. Установити загальну грошову норму на одного учня та вихованця 
навчальних закладів м. Кіровограда на 2014 рік згідно з додатком 1. 

3. Установити категорії учнів та вихованців навчальних закладів                     
м. Кіровограда, які звільняються від плати за харчування, згідно з переліком 
(додаток 2). 

4. Установити знижки щодо плати для батьків за харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах у розмірі 50% сім’ям, які мають трьох і 
більше дітей. 

5. Зменшити розмір плати за перебування дітей в інтернатних закладах 
на 50 % батькам, які працюють і проживають на лінійних станціях і 
перегонах, на 20 % - батькам учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, які 
проживають у сім’ях, але харчуються та одягаються за рахунок держави.  

6. Дозволити за рішенням педагогічної ради інтернатного закладу 
звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у 
відсотках чисельності групи за списком):  

10 % - у повному обсязі; 
15 % - на половину вартості. 
7. Установити плату батькам або особам, які їх замінюють, за 

харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі 7.50 грн.                   
за одне відвідування дошкільного навчального закладу (групи), що становить 
50% від повної вартості на день. 

8. Зобов’язати керівників освітніх закладів здійснювати придбання 
продуктів харчування в організаціях, які стали переможцями конкурсних 
торгів на закупівлю продукції харчової промисловості та сільського 
господарства для закладів освіти міста. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борщенко 24 56 14 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
„ ____ „ _____________ 2013  
№ _____ 

 
Грошова норма  

на одного учня та вихованця  
навчальних закладів  м. Кіровограда  

на 2014 рік 
Категорія Грошова 

норма, 
грн. 

Для вихованців санаторного дошкільного навчального закладу № 65 
для дітей  

з малими та згасаючими формами туберкульозу 

 
18.00 

Для вихованців  
спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп), дітей, які 

потребують корекції фізичного або розумового розвитку 

 
15.00 

Для вихованців  
дошкільних навчальних закладів 

 

15.00 

Для вихованців  
дитячих будинків 

 

37.00 

тих, що перебувають  
у закладі цілодобово 

 

37.00 
Для учнів  

пільгових категорій 
комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат   
І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання 

тих, що перебувають 
вдома 

 

15.00 

Для учнів 1-4 класів не пільгових категорій школи-інтернату  3.00 

Для учнів спеціальних шкіл (класів) 15.00 
Для учнів пільгових категорій 

загальноосвітніх навчальних закладів   
5.00 

Для учнів пільгових категорій 
загальноосвітніх навчальних закладів,  
які відвідують групи продовженого дня 

 
6.00 

Для учнів 1 – 4 класів не пільгових категорій 
загальноосвітніх навчальних закладів  

3.00 

Для одноразового харчування студентів-сиріт комунального закладу 
Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу (обід) 

10.00 

 
 
Начальник управління освіти       Л. Костенко 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
„ ____ „ _______________ 2013  
№ _____ 

 
Перелік 

категорій учнів та вихованців навчальних закладів м. Кіровограда,  
які звільняються від плати за харчування 

 
     1. Вихованці санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок)      
№ 65 «Лукомор'є» для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу. 
     2. Діти-інваліди, що виховуються в спеціальних дошкільних навчальних 
закладах (групах), які потребують корекції фізичного та (або) розумового 
розвитку. 
     3. Вихованці дошкільних навчальних закладів, батьки (батько, мати) яких є 
інвалідами І і ІІ груп. 
     4. Учні спеціальних загальноосвітніх шкіл  (класів) для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та вихованці дошкільних 
відділень цих закладів. 
    5. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов’язків 
     6. Вихованці дошкільних навчальних закладів, учні загальноосвітніх 
навчальних закладів, студенти Кіровоградського кібернетико-технічного 
коледжу окремих категорій, а саме: діти - сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти із прийомних сімей, діти-вихованці будинків сімейного типу. 
     7. Вихованці спеціальних класів школи-інтернату, які проживають в родинах 
одиноких матерів (батьків), які виховуються без батька (матері). 
     8. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, школи-інтернату з 
малозабезпечених сімей, які одержують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 
     9. Вихованці дошкільних навчальних закладів, у сім’ях яких сукупний дохід 
на кожного члена за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, 
не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого 
мінімуму). 
     10. Учні, вихованці навчальних закладів, які потерпіли від наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 
     11. Діти, які виховуються без батька (матері) і перебувають в інтернатному 
закладі. 
     12. Учні 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
 
 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 


