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Про розмір батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах Печерського 

району міста Києва 

 

 

 

         Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України         

від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 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, рішення 

Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста 

Києва на 2016 рік», пункту 4 додатку 4 до рішення Київської міської ради        

від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (у редакції рішення 

Київської міської ради 08 жовтня 2015 року № 112/2015), з метою 

впорядкування плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

Печерського району міста Києва: 

 

1. Встановити розмір батьківської плати за харчування дитини                       

у дошкільному навчальному закладі загального типу 70 % від фактичної 

вартості натуральних норм харчування на день, що становить: діти до 3-х років  

-13,42 грн. (від 19,17 грн. на день), діти від 3-х років до 7-ми років-20,30 грн. 

(від 29,00 грн. на день). 

 

2. Встановити, що вартість харчування складає: 

2.1. У спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах):             

діти до 3-х років – 18,06 грн. (від 25,80 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років   

– 23,59 грн. (від 33,70 грн. на день). 

 



2.2. У санаторному дошкільному навчальному закладі: діти                       

до 3-х років – 23,00 грн. (від 32,86 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років            

– 29,72 грн. (від 42,46 грн. на день).  

2.3. Санаторного типу для дітей з позитивною туберкуліновою 

пробою:  діти до 3-х років – 25,64 грн. (від 36,63 грн. на день), діти                          

від 3-х до 7-ми років  – 34,85 грн. (від  49,79 грн. на день). 

2.4. Батьків і дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи: діти      

до 3-х років – 20,95 грн. (від 29,93 грн. на день), діти від 3-х до 7-ми років               

– 25,35 грн. (від 36,21 грн. на день). 

 

3. Встановити батьківську плату за харчування дітей із сімей учасників 

антитерористичної операції та для дітей із сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції в розмірі 1 (одна) гривня на місяць             

у дошкільних навчальних закладах Печерського району міста Києва, 

заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва. 

 

4. Не нараховувати плату батькам за харчування дітей у санаторних 

дошкільних навчальних закладах для дітей з малими та затухаючими формами 

туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах)           

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,       

дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають      

під опікою і виховуються в сім'ях, з батьків дітей-інвалідів, що отримують 

допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» та в інших випадках, передбачених законодавством 

України. 

 

5.  Встановити 50 % від сплати батьківської плати знижку сім'ям,             

які мають трьох і більше дітей, за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах.  

 

6. Фінансовому управлінню Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації фінансування витрат, провести в межах загальних 

асигнувань, передбачених бюджетом на фінансування дошкільних навчальних 

закладів у 2016 році.  

 

7. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 10 квітня 2015 року, № 173 

«Про розмір батьківської плати за харчування дитини у дошкільних 

навчальних закладах Печерського району міста Києва», зареєстроване                   

в Печерському районному управлінні юстиції у м. Києві 20 квітня 2015 року 

№ 2/271 та від 03 вересня 2015 року № 395 «Про організаційно-правові заходи, 

пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 02 квітня 2015 року                 

№ 319/1184», зареєстроване в Печерському районному управлінні юстиції          

у м. Києві 09 вересня 2015 року № 3/272. 

 



8. Це розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти                            

на заступника голови районної державної адміністрації Невмержицького А.В. 

 

 

Голова                                                                                                 С. Мартинчук 

 

 

 

 


