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З метою забезпечення виконання ст. 5, ст. 19 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 22 Закону України «Про загальну середню освіту», 

ст. 33, ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету 

Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих 

категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 № 1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 

27.12.2001 № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та 

інфікованих мікобактеріями туберкульозу», від 26.08.2002 № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», від 02.02.2011 № 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», Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом від 21.11.2002 № 667 

Міністерства освіти і науки України, п. 7 Протокольного доручення від 

17.02.2017 Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. «Щодо посилення 

соціального захисту осіб, які постраждали під час участі у масових акціях 

громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 

21 лютого 2014 р., а також членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у 

зазначених акціях», направленого Департаментом освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації листом від 06.04.2017 № 1020/02.01-26 «Про 

Про визначення вартості денного 

раціону страв харчування 

вихованців і учнів у навчальних 

закладах комунальної власності 
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надання інформації», реалізації Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом від 01.06.2005 

№ 242/329 Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України, дотримання Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої наказом від 17.04.2006 № 298/227 

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

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Кременчуцької  міської ради Полтавської області  

 

вирішив: 

 

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних 

комплексів комунальної власності м. Кременчука встановити з 01.09.2017: 

1.1. Вартість денного раціону гарячих страв: 

1.1.1. сніданків для учнів 1-4 класів усіх категорій, крім учнів 1-х класів, 

що функціонують на базі дошкільних навчальних закладів, – 9,50грн.; 

1.1.2. сніданків для учнів 5-11 класів – 9,50 грн., а саме: 

1.1.2.1. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

1.1.2.2. дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»;  

1.1.2.3. з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних 

комплексів; 

1.1.2.4. з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули 

під час виконання службових обов’язків; 

1.1.2.5. з числа дітей, батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками 

бойових дій або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, 

забезпеченні її проведення (згідно з окремим Порядком, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 

області); 

1.1.2.6. з числа дітей-інвалідів, що відвідують загальноосвітні навчальні 

заклади, навчально-виховні комплекси, яким згідно із Законом України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування;  

1.1.2.7. з числа дітей-інвалідів, що відвідують загальноосвітні навчальні 

заклади, навчально-виховні комплекси; 

1.1.2.8. з числа дітей, батьки або особи, які їх замінюють, є 

постраждалими під час участі у масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., чи смерть яких 
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пов’язана з участю у зазначених акціях (попередньо визначених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України); 

1.1.3. обідів для учнів 1 – 4 класів з числа вихованців груп продовженого 

дня – 10,00 грн., а саме: 

1.1.3.1. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

1.1.3.2. дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»;  

1.1.3.3. дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виховних 

комплексів; 

1.1.3.4. дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

1.1.3.5. дітей, батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками бойових 

дій або загинули в зоні проведення антитерористичної операції, забезпеченні її 

проведення (згідно з окремим Порядком, затвердженим рішенням виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області); 

1.1.3.6. дітей-інвалідів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади, 

навчально-виховні комплекси, яким згідно із Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» гарантується пільгове харчування;  

1.1.3.7. дітей-інвалідів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади, 

навчально-виховні комплекси; 

1.1.3.8. дітей, батьки або особи, які їх замінюють, є постраждалими під 

час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 

21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., чи смерть яких пов’язана з участю у 

зазначених акціях (попередньо визначених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України); 

1.1.4. обідів для учнів з числа вихованців груп продовженого дня за 

рішенням педагогічної ради навчального закладу (у відсотках чисельності 

групи за списком: 10 – у повному обсязі, 15 – на половину вартості) – 10,00 грн. 

1.2. Звільняються батьки або особи, що їх замінюють, від плати за 

харчування учнів категорій, визначених в п.п. 1.1.1. – 1.1.4. рішення. 

2. Встановити, що у дошкільних навчальних закладах комунальної 

власності м. Кременчука: 

2.1. Вартість денного харчування вихованців з 01.09.2017: 

– груп раннього віку – 17,00 грн.; 

– груп дошкільного віку – 24,00 грн. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw
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2.2. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування 

вихованців у комунальних дошкільних навчальних закладах в розмірі 60% 

встановленої вартості харчування на день. 

2.3. Розмір плати для батьків зменшується на 50% за харчування 

вихованців в дошкільних навчальних закладах з числа сімей, які мають троє і 

більше дітей, та статус багатодітних. 

2.4. Звільняються від плати батьки або особи, що їх замінюють, за 

харчування вихованців з числа дітей: 

2.4.1. з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;  

2.4.2. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

тривалого лікування та реабілітації, які відвідують дошкільні навчальні заклади 

(групи) компенсуючого типу (спеціальні та санаторні); 

2.4.3. сиріт та позбавлених батьківського піклування; 

2.4.4. інвалідів; 

2.4.5. працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

2.4.6. батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками бойових дій або 

загинули в зоні проведення антитерористичної операції, забезпеченні її 

проведення (згідно з окремим Порядком, затвердженим рішенням виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області); 

2.4.7. батьки або особи, які їх замінюють, є постраждалими під час участі 

у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 р., чи смерть яких пов’язана з участю у зазначених 

акціях (попередньо визначених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України). 

2.5. Вартість денного харчування вихованців у дошкільних навчальних 

закладах комунальної власності м. Кременчука за рахунок бюджетних коштів 

складає для: санаторних груп раннього віку – 22,00 грн., санаторних груп 

дошкільного віку – 25,00 грн., груп спеціального призначення для дітей 

раннього віку – 17,00 грн., груп спеціального призначення для дітей 

дошкільного віку – 24,00 грн., груп спеціального призначення з цілодобовим 

перебуванням дітей дошкільного віку – 25,00 грн.  

3. Директору Кременчуцького навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І ступеня № 15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області 

забезпечити з 01.09.2017 харчування: 

3.1. Учнів у шкільному підрозділі відповідно до п.п. 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., 

1.2. рішення. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw
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3.2. Вихованців у дошкільному підрозділі відповідно до п.п. 2.1. – 2.5. 

рішення. 

4. Директору Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату І – 

ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької 

міської ради Полтавської області встановити з 01.09.2017: 

4.1. Вартість денного харчування вихованців: 

4.1.1. виховних груп з числа учнів 1–4 класів, а саме: 

- з цілодобовим перебуванням дітей (5-ти разове харчування) – 58,51 грн.; 

- з правом сну вдома (4-х разове харчування) – 47,53 грн.; 

4.1.2. виховних груп з числа учнів 5–9 класів, а саме: 

- з цілодобовим перебуванням дітей (5-ти разове харчування) – 66,95 грн.; 

- з правом сну вдома (4-х разове харчування) – 55,29 грн.; 

4.1.3. виховних груп з числа учнів 10–11 класів, а саме: 

- з цілодобовим перебуванням дітей (5-ти разове харчування) – 69,73 грн.; 

- з правом сну вдома (4-х разове харчування) – 56,44 грн. 

4.2. Звільняються батьки або особи, які їх замінюють, від плати за 

утримання вихованців з числа дітей: 

4.2.1. з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; 

4.2.2. одиноких матерів (батьків), які виховують без батька (матері) дітей 

з числа учнів ІІ – ІІІ ступенів навчання; 

4.2.3. батьки або особи, які їх замінюють, враховуючи їх скрутне 

матеріальне становище, у межах 25 відсотків від загальної кількості вихованців, 

які мають батьків (за окремим рішенням виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області); 

4.2.4. працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

4.2.5. батьки або особи, які їх замінюють, є учасниками бойових дій або 

загинули в зоні проведення антитерористичної операції, забезпеченні її 

проведення (згідно з окремим Порядком, затвердженим рішенням виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області); 

4.2.6. інвалідів, що відвідують Кременчуцьку спеціалізовану школу-

інтернат І – ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

4.2.7. батьки або особи, які їх замінюють, є постраждалими під час участі 

у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 р., чи смерть яких пов’язана з участю у зазначених 

акціях (попередньо визначених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyIfG0_bUAhXCNpoKHek0CsoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moz.gov.ua%2F&usg=AFQjCNHD36GHh5qEcfKRJxhgbE06hNARZw


_____________________________________________________________________________________________ 

 

Рішення виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

від _________20____ №________ 

Сторінка 6 з 6 

 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність з 01.09.2017 рішення 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 

30.12.2016 № 1295 «Про визначення вартості денного раціону страв харчування 

вихованців і учнів у навчальних закладах комунальної власності», від 

22.03.2017 № 200 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.12.2016 № 1295». 

6. Затвердити рішення на черговій сесії Кременчуцької міської ради 

Полтавської області. 

7. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Усанову О.П.  

 

 

Міський голова                                                                         В.О.МАЛЕЦЬКИЙ                            


