
КОПІЯ №
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

2 2 .08.2016 м. Кременчук

Про визначення вартості денного 
раціону страв харчування вихованців і 
учнів у навчальних закладах 
комунальної власності, професійно- 
технічних навчальних закладах 
м. Кременчука

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», ст. 27 Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік», 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», від 18.08.1994 № 565 «Про порядок 
повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних 
навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією», 
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, реалізації 
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
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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 комунальної 
власності м. Кременчука встановити з 01.09.2016:

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, -  8,00грн.;
1.1.2. сніданків для учнів 5-11 класів -  8,00 грн., а саме:
1.1.2.1. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
1.1.2.2. 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;
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 загальноосвітній 
навчальний заклад, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
гарантується пільгове харчування;

1.1.3. обідів для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого 
дня -  9,00 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;
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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 загальноосвітній навчальний 
заклад, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 
пільгове харчування;

1.1.4. обідів для учнів з числа вихованців груп продовженого дня за 
рішенням педагогічної ради навчального закладу (у відсотках чисельності 
групи за списком: 1 0 - у  повному обсязі, 15 -  на половину вартості) -  9,00 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. Завідуючим дошкільних навчальних закладів комунальної власності 
м. Кременчука забезпечити харчування вихованців з 01.09.2016, а саме:

2.1. Вартістю денного харчування вихованців у дошкільних навчальних 
закладах комунальної власності м. Кременчука:

2.1.1. для груп раннього віку -  11,65грн.;
2.1.2. для груп дошкільного віку -  16,70грн.
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 за харчування вихованців батьки або особи, 
що їх замінюють:

2.4.1. дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям»;

2.4.2. дітей, 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. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
2.4.4. дітей-інвалідів;
2.4.5. дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків;
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2.4.6. 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).

2.5. Вартість денного харчування вихованців у дошкільних навчальних 
закладах комунальної власності м. Кременчука за рахунок бюджетних коштів 
складає для: санаторних груп раннього віку -  18,15грн., санаторних груп 
дошкільного віку -  19,80грн., груп спеціального призначення для дітей 
раннього віку -  11,65грн., груп спеціального призначення для дітей 
дошкільного віку -  16,70грн., груп спеціального призначення з цілодобовим 
перебуванням дітей дошкільного віку -  17,60грн.

3. Директору Кременчуцького навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І ступеня № 15 -  дошкільний навчальний заклад (ясла- 
садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області 
(Одерій Т.А.) забезпечити харчування з 01.09.2016:

3.1. Учнів у шкільному підрозділі -  відповідно до п.п. 1.1.1. -  1.1.4., 1.2. 
рішення.

3.2. Вихованців у дошкільному підрозділі -  відповідно до п.п. 2.1. -  2.5. 
рішення.

4. Директору Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату І—III 
ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів Кременчуцької 
міської ради Полтавської області (Деньга О.А.) з 01.09.2016 встановити:

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) -  53,19 грн.;
- з правом сну вдома (4-х разове харчування) -  43,21 грн.;
4.1.2. виховних груп з числа учнів 5-9 класів, а саме:
- з цілодобовим перебуванням дітей (5-ти разове харчування) -  60,86 грн.;
- з правом сну вдома (4-х разове харчування) -  50,26 грн.;
4.1.3. виховних груп з числа учнів 10-11 класів, а саме:
- з цілодобовим перебуванням дітей (5-ти разове харчування) -  63,39 грн.;
- з правом сну вдома (4-х разове харчування) -  51,31 грн.
4.2. Звільняються батьки або особи, які їх замінюють, від плати за 

утримання вихованців:
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,
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які мають батьків (за окремим рішенням виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області);

4.2.4. дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов’язків;

4.2.5. 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).

5. Директорам професійно-технічних навчальних закладів у 2016 році 
встановити вартість:

5.1. триразового харчування (сніданок, обід, вечеря) учнів з числа дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на 
повному утриманні держави, -  51,31 грн.;

5.2. одноразового харчування (обід) для учнів з числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, крім визначених в п.п. 5.1. п. 5., та 
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) -  20,52 грн.

6. У разі надходження до керівника навчального закладу особистих 
письмових звернень, заяв батьків виховної групи в повній кількості спискового 
складу вихованців групи та за результатами їх розгляду, дозволити керівникам 
навчальних закладів комунальної власності, професійно-технічних навчальних 
закладів з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розгляду звернень, заяв, 
переглядати фактичний розмір плати за харчування учнів, вихованців, що 
складається в навчальному закладі, коригувати розміром батьківської доплати, 
враховуючи визначену в п.п. 1 -  5 вартість денного раціону гарячих страв за 
рахунок коштів міського бюджету, в межах встановлених натуральних норм, 
незаборонених законодавством.

7. Визнати такими, що втратили чинність з 01.09.2016, рішення 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від
01.02.2016 № 68 «Про визначення вартості денного раціону страв харчування 
вихованців і учнів у навчальних закладах комунальної власності, професійно- 
технічних навчальних закладах м. Кременчука», від 14.03.2016 № 186 «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 
Полтавської області від 01.02.2016 № 68», затверджені відповідним рішенням 
Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30.03.2016 «Про 
затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від
01.02.2016 № 68, від 14.03.2016 № 186, від 14.03.2016 № 191».
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8. Затвердити рішення на черговій сесії Кременчуцької міської ради 
Полтавської області.

9. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Усанову О.П.
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