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                              № 29 

 
  

 
Про вартість харчування дітей та 
розмір батьківської плати за 
харчування в дошкільних 
підрозділах навчально– виховних 
комплексів та закладах 
дошкільної освіти району 

 
                Зареєстровано в Головному     
                 територіальному управлінні   
                 юстиції  у Полтавській області 
                 19 лютого 2019 року за № 65/3182 
 

 
 
 

Відповідно до частини першої статті 6, статті 22 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статті 35 Закону України  «Про дошкільну 
освіту», постанови Кабінету Міністрів від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів» (із змінами), пункту 2.2 розділу 2 Порядку встановлення плати для 
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 21 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 953/7241 (із змінами), 
додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року 
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку» (із змінами) та з метою забезпечення належного 
рівня харчування в дошкільних підрозділах навчально – виховних комплексів 
та закладах дошкільної освіти району Миргородського району: 
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1. Установити вартість харчування однієї дитини на день у 

дошкільних підрозділах навчально - виховних комплексів та закладах 
дошкільної освіти району, віком від 1 до 3 років – 35 гривень, від 3 до 6 (7) 
років - 40 гривень. 

 
2. Установити для батьків та осіб, які їх замінюють, плату за 

харчування дітей у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів та 
закладах дошкільної освіти району: 

 
1) смт Ромодан та смт Комишня у розмірі: 
для дітей віком від 1 до 3 років  - 14 гривень; 
для дітей віком від 3 до 6 (7) років – 16 гривень; 
 
2) селах Миргородського району у розмірі: 
для дітей віком від 1 до 3 років  - 10 гривень 50 копійок; 
для дітей віком від 3 до 6 (7) років – 12 гривень. 

 
У літній оздоровчий період (з 01 червня по 31 серпня) витрати на 

харчування збільшуються на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і 
фруктів. 
 

3.  Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх 
замінюють визначені статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту». 

 
4. З осіб, які не подали необхідні документи щодо звільнення від 

сплати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі, 
визначеному пунктом 2 цього розпорядження. 

 
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

райдержадміністрації від 09 лютого 2015 року № 21 «Про вартість              
харчування дітей та розмір батьківської плати за харчування в дошкільних 
підрозділах навчально-виховних комплексів та дошкільних навчальних 
закладах району», зареєстроване у Миргородському міськрайонному  
управлінні юстиції у Полтавській області 12 лютого 2015 року за № 1/201         
(із змінами). 
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6. Відділу освіти райдержадміністрації (Рудченко О.М.) забезпечити 
подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного 
територіального  управління  юстиції  у  Полтавській  області протягом  п’яти 
робочих днів після його прийняття та після державної реєстрації забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження в районних засобах масової інформації. 

 
7. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування. 
 
 
 
 
 

Голова  
районної державної  
    адміністрації        Ю.КОВАЛЕНКО 


