
 

 
 

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

  03.10.2019  №   512         

      

Про встановлення грошової 

вартості витрат на харчування 

дітей у закладах дошкільної та 

загальної середньої  освіти 

 

 

  З метою забезпечення  повноцінним харчуванням учнів в закладах 

загальної середньої освіти та вихованців в закладах дошкільної освіти,  

керуючись ст.56 п.3 Закону України «Про  освіту», постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 № 1591, пп.6 п.а 

ст.32, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ:   
 

1. Встановити з 01.01.2020 грошову вартість витрат на харчування                

на день у такому розмірі:     

 для вихованців у закладах дошкільної освіти міста  

до 3 років             - 30  грн. 

від 3 до 7 років    - 36  грн.  

 для учнів в закладах загальної середньої освіти: 

1 – 4 класів   - 20 грн. 

5 – 11 класів - 25 грн. 

 

2. Встановити  співвідношення оплати за харчування наступних категорій:  

 вихованців закладів дошкільної освіти не пільгових категорій у 

розмірі 60% - батьківська плата та 40% - кошти міського бюджету; 

 учнів 1- 4 класів не пільгових категорій  у розмірі 60% - батьківська 

плата  та 40% - кошти міського бюджету; 

 учнів 5-11 класів не пільгових категорій – у розмірі 100% - 

батьківська плата. 

 



 

3. Звільнити від плати за харчування дітей у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти батьків або осіб, які їх замінюють, категорії дітей, 

визначені рішеннями виконавчого комітету Славутицької міської ради від 

08.11.2017 №647 «Про звільнення від батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти» та від 21.08.2019 №444 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Славутицької міської 

ради від 08.11.2017 №647». 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

від 27.06.2019 № 364 «Про встановлення грошової вартості витрат на 

харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста».  

 

5. Управлінню освіти і науки Славутицької міської ради Київської області 

(Швець Н.П.) здійснити планування кошторисних призначень на 2020 рік, 

керуючись встановленою грошовою вартістю витрат на харчування. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Линкевича О.Б.  

 

 

 

 

 

 

Міський голова Ю.К.Фомічев 
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