
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

  
від _16.12.2016__ № _337_ 
                    м.Покровськ 
 
Про організацію харчування 
дітей   дошкільних навчальних 
закладах у 2017 році 
 
 Керуючись статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. 

№2826-ІІI (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих оздоровчих закладах», 

Порядком встановлення  плати  для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого  наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002 №667, Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів» від 

26.08.2002 р. №1243, статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального  захисту», пункту 7 статті 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», ст.40 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413 «Про 

затвердження порядку надання статусу учасника бойових  дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет  та  територіальну  цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній  операції, забезпеченні її проведення», на виконання міської 

комплексної програми «Соціальний захист учасників АТО» щодо підтримки учасників 

антитерористичної   операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки, статтям 32,59,73 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 
 ВИРІШИВ: 

 
1. Встановити з 01.01.2017 року вартість харчування однієї дитини на день в 

дошкільних навчальних закладах відділу освіти Покровської міської ради в розмірі 18.00 

гривень. 

2. Розмір батьківської плати за харчування  дітей встановити в розмірі 60% від 

вартості харчування – 10,80 гривень в день на одну  дитину. 

3. Розмір плати за утримання дітей зменшується на 50%  для батьків, в сім’ях яких 

виховується  троє і більше дітей до 18 років. 



4. Від сплати за харчування дітей звільняються батьки, або особи, які їх замінюють, у 

сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням 

індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, у сім’ях яких виховуються 

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти працівників 

органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, діти 

учасників АТО, діти з важкими вадами мовлення та діти з  затримкою психічного розвитку. 

5.     Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради №14 від 21.01.2016. 

6. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на 

в.о.начальника відділу освіти міської ради Голуб М.О. 

 

 

Міський голова        Р.В.Требушкін



 
 

АРКУШ  
погодження до проекту рішення виконкому  

Покровської міської ради 
 

 
Про організацію харчування 
дітей  дошкільних  навчальних 
закладів у 2017 році 
 
 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ      відділом освіти міської ради 
 
 
В.о.начальника відділу освіти      М.О.Голуб 
 
 
ПОГОДЖЕНИЙ: 
 
Заступник міського голови       Ю.В.Третяк  
 
 
Начальник фінансового управління 
міської ради Ю.М. Порецька 
 
 
Начальник юридичного відділу 
міської ради                    Ю.А.Кіш 
 
 
Начальник загального відділу 
міської ради         Г.В.Борисова 
 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради        А.В.Жук 
 
 

 
 
 
 

 
 


