
УКРАЇНА 

Чернівецька міська рада 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ № 6 «БЕРЕГИНЯ» 
 

НАКАЗ  

        04.01.2022 р.                                                              № 03- В 
 

 

Про вартість харчування дітей  

у дошкільному підрозділі  Чернівецької  

гімназії №6 «Берегиня»  

 

 На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування  в 

Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну  

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанови Кабінету  

Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку «, Інструкції з організації харчування  дітей у  дошкільних 

навчальних закладах (зі змінами та доповненнями), рішення виконавчого  

комітету Чернівецької міської ради від 26.01.2021 № 29/2 « Про розмір плати 

батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та 

дошкільних підрозділах навчально – виховних комплексів Чернівецької 

міської територіальної громади», наказів управління освіти Чернівецької 

міської ради від 19.07.2021 № 206 «Про зміну вартості харчування дітей у 

комунальних  ЗДО/НВК Чернівецької міської  територіальної громади», від 

01.11.2021 № 328 «Про затвердження плану заходів «Дітям Чернівецької 

міської територіальної громади – здорове харчування на 2021- 2023 роки», 

від 24.12.2021 № 401 «Про затвердження чотиритижневого меню на зимовий 

період 2022 року та організацію харчування дітей у ЗДО Чернівецької міської 

ТГ»,   наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 31.12.2021 

№413 «Про вартість харчування дітей у  комунальних ЗДО/НВК 

Чернівецької територіальної громади» та з метою забезпечення 

збалансованого раціону харчування дітей, які виховуються в дошкільному 

підрозділі Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня»  

 НАКАЗУЮ: 

1. В дошкільному підрозділі Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня»  з 

04.01.2022року дотримуватись встановленого розміру батьківської плати  

згідно наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 19.07.2021 р № 



206  «Про зміну вартості харчування дітей у комунальних ЗДО/НВК  

Чернівецької міської територіальної громади». 

2.  Залишити вартість харчування однієї дитини в день у дошкільному 

підрозділі   при триразовому харчуванні : 

- у групах раннього та молодшого віку  – 29.00 грн; 

- у групах  середнього та старшого віку – 42,00 грн. 

3. Встановити з 04.01.2022 року батьківську плату за харчування дітей  у 

дошкільному підрозділі  Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» у розмірі 70% 

від вартості харчування за день при триразовому харчуванні : 

 - у групах раннього та молодшого віку  – 20.30 грн; 

- у групах  середнього та старшого віку – 29.40 грн. 

4. Зменшити на 50 % розмір встановленої плати для батьків, у сім’ях яких 

троє і більше дітей віком до 15 років. 

- у групах  раннього та молодшого  віку  - 10,15 грн; 

- у групах  середнього та старшого віку – 14,70 грн. 

5. Звільнити від батьківської плати батьків або осіб, які їх замінюють за 

харчування: 

 5.1. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму , який щороку установлюється законом про Державний бюджет 

України для визначення права  на звільнення від плати за харчування дитини 

у державних і комунальних закладах дошкільної освіти та із сімей, що 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

 5.2.Дітей учасників військових дій у зоні проведення операції 

Об’єднаних сил на сході України. 

 5.3. Дітей із сімей загиблих (померлих) та тих, які пропали безвісти під 

час участі у військових діях у зоні проведення операцій Об’єднаних сил на  

сході України, або організації надання допомоги учасникам військових дій у 

зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України. 

 5.4. Дітей осіб внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення операцій Об’єднаних  сил на сході 

України, які мають відповідні підтверджуючі документи. 

 5.5.Дітей евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з 

інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у 

зоні безумовного відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, відповідно до Закону України  «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

6. Встановити, що плата з батьків не справляється за харчування : 

 6.1. Дітей у спеціальних групах дошкільного підрозділу для дітей, які 

потребують корекції фізичного та розумового розвитку. 

 6.2. Дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях. 

 6.3. Дітей з інвалідністю. 



 6.4. Дітей працівників органів  внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків. 

7. Залишити з 04.01.2022 року батьківську плату за харчування дітей в 

дошкільному підрозділі у розмірі 100% від вартості харчування за день 

батькам, які уклали угоду з керівником закладу про надання освітніх послуг у 

сфері дошкільної освіти відповідно до фінансових нормативів. 

 

 7. Вихователю – методисту Павлюк С.А.: 

 7.1.  Скласти та затвердити списки дітей пільгових категорій на 

безоплатне харчування наказом по закладу, згідно з діючими нормативними 

документами та документами, що підтверджують статус дитини. 

 7.2.  Копію наказів про звільнення від оплати за харчування пільгових 

категорій та про 100% оплату  харчування подавати бухгалтерам з 

батьківської плати ЦБ управління освіти Чернівецької міської ради. 

 8.   Вихователю – методисту Павлюк С.А. щомісячно здійснювати 

аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей з подальшим 

обговоренням на нарадах при директорові. 

 9. Контроль за виконанням наказу  покласти на вихователя – методиста 

Павлюк С.А. 
 

           
Директор гімназії №6 «Берегиня»                 Галина КАПУСТЯК 

З наказом ознайомлена:                                      С. Павлюк 

 

 

 

 
 


