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ЛЕСЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Черкаського району Черкаської області 

2 позачергова сесія VIII скликання РІШЕННЯ 

17.12.2020                                                                                №2-30/УІІІ 

Про затвердження вартості 

харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти Леськівської 

сільської ради на 2021 рік 

Відповідно статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", Постанови 

Кабінету Міністрів від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я 

України 17.04.2006 №298/227 та розглянувши подання директорів закладів 

дошкільної освіти, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити на 2021 рік вартість харчування однієї дитини в закладах 

дошкільної освіти Леськівської сільської ради, зокрема: 
• для дітей віком до 3-х років в сумі 30,00 грн. на один день; 
• для дітей віком від 3 до 6 років в сумі 38,00 грн. на один день; 

• для дітей у змішаних групах в сумі 34,00 грн. на один день. 

2. Під час оздоровчого періоду з 1 червня по 31 серпня організувати 

додатковий прийом їжі - другий сніданок з 10 до 12 години у вигляді фруктів, 

соків, які видаються дітям під час прогулянки. Витрати на харчування в цей 

період збільшити на 10% для придбання соків, фруктів. 

3. Дозволити формувати меню на сніданок за кількістю дітей на кінець 

попереднього дня, а на обід та вечерю - за фактичною кількістю дітей 

поточного дня. 

4. Затвердити плату, яку вносять батьки або особи, що їх заміняють, за 

харчування дітей в закладах дошкільної освіти Леськівської сільської ради та 

Чорнявському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» (для вихованців) у розмірі 50% 

від вартості харчування на день. 

5. Звільнити батьків або осіб, що їх заміняють, на 100% від сплати за 

харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей- інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до 
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Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям", а також дітей вимушено переселених з Автономної республіки 

Крим, Донецької і Луганської областей, дітей учасників бойових дій, 

мобілізованих та осіб, що беруть участь в антитерористичній операції та 

ООС за наявності відповідного звернення з копіями підтверджуючих 

документів чи довідок. 

6. Зменшити на 50% плату за харчування для батьків або осіб, що їх 

заміняють, у сім'ях в яких виховується троє і більше дітей. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, директорів закладів дошкільної освіти Леськівської 

сільської ради та Чорнявського НВК «ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ступенів» (для 

вихованців), начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

апарату виконавчого комітету Леськівської сільської ради. 

Леськівський сільський голова                                               Микола БАС 
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