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Про затвердження граничної вартості харчування  
в день на одну дитину та встановлення } :, у  , -
батьківської плати в закладах, дош кільної освіти ?
Коростенської м іської територіальної громади на 2022 рік

На виконання ст.З 5 Закону України «Про дошкільну освіту», п.10 ст.7 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб», ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. 
№305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 
освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), 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 21.11.2002р. №667 (зі 
змінами), керуючись п.п.4 п.«а» ст.28, п.п.6 п.«а» ст.32, ст.40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської.
міської ради р __
РІШ АЄ:

1. Затвердити граничну вартість харчування в день на одну дшіину згідно 
з нормами харчування у закладах дошкільної освіти Коростенськрї міської 
територіальної громади на 2022 рік у розрізі вікових категорій: 1»----- .........

- від 1-го до 4-х років -  42,54 грн.;
- від 4-х до 6 (7) років -  54,06 грн. (додаток).
2. Встановити з 01.01.2022р. розмір батьківської плати за харчування 

однієї дитини в закладах дошкільної освіти міської місцевості Коростенської 
міської територіальної громади у межах 50 відсотків від граничної вартості 
харчування на день:

- від 1 -го до 4-х років -21,27 грн.;
- від 4-х до 6 (7) років -  27,03 грн.
3. Встановити з 01.01.2022р. розмір батьківської плати за харчування' 

однієї дитини в закладах дошкільної освіти сільської місцевості Коростенської 
міської територіальної громади у межах 40 відсотків від граничної вартості 
харчування на день:

- від 1 -го до 4-х років -  17,02 грн.;



- від 4-х до 6 (7) років -  21,62 гри..
4. Встановити батьківську плату для учнів 1-х класів, що навчаються на 

базі закладів дошкільної освіти №8 (1 клас), №11 (1 клас), №14 (1 клас), центру 
розвитку дитини №4 (2 класи) і зараховані до контингенту вказаних закладів, у 
відповідності до пункту 2 рішення.

5. Плата вноситься не пізніше 10-го числа поточного місяця через 
банківські установи (їх філії) на спеціальний рахунок відділу освіти.

6. Відділу освіти (Краснокутська А.В.):
6.1. Зменшити розмір батьківської плати на 50% для батьків, у сім’ях яких 

троє і більше дітей, батьків-учасників АТО, ООС, учасників бойових дій.
6.2. Не нараховувати плату за харчування дітей батькам або особам, які їх 

замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 
попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 
харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти, а 
також батькам дітей та особам, які їх замінюють, із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; батькам, діти яких відвідують спеціальні групи; 
діти яких перебувають на інклюзивному навчанні; дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 
виховуються в сім’ях; дітей з інвалідністю; дітей працівників органів 
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; 
батькам -  інвалідам війни; дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб; дітей з числа 
осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,

?ґ га^антціїх соціального захисту».
‘ <Ц. Розрахунок батьківської плати проводити за фактичні дні 

.відвідування дитиною закладу дошкільної освіти.
ту 6.4 . Здійснювати контроль за якістю харчування в закладах дошкільної 
освіти. >

---у ' Контроль за викої на заступника
міського голови Синицького

М іський голова

Л
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Алла КРАСНОКУТСЬКА

іачальник фінансового управління 
У / у  Людмила БАРДОВСЬКА

іастулник міського голови 
Олександр СИНИЦЬКИЙ

У
Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА



до рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради
від 30.12.2021р. № ______

Р О З Р А Х У Н О К
вартості харчування 1 діто/дня на 2022 рік по нормах споживання основних груп 

харчових продуктів на сніданок, обід або вечерю у закладах дошкільної освіти у разі 
п'ятиденного перебування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24

березня 2021 р. №305
/  в

грамах/
Найменування

продуктів
Ціна*

■і

на 1 осоі у віком
від 1 до 4 років від 4 до 6 (7) років

норма вартість норма вартість
М'ясо (свинина, яловичина) 185,00 18 3,33 24 4,44
Птиця 121,00 54 6,53 72 8,71
Риба Л  ■ 88,00 16 1,41 24 2,11
Масло вершкове 255,00 6 1,53 7,5 1,91
Олія 64,00 13 0,83 14,5 0,93
Молоко та молочні 
продукти, в тому числі:
• молоко 33,00 90 2,97 120 3,96
- кефір (йогурт) 30,00 40 1,20 50 1,50
- сир к/м 118,00 30 3,54 37,5 4,43
- сир твердий 250,00 5 1,25 7,5 1,88
- сметана 91,00 9 0,82 15 1,37

.Яйця, штук 38,00 0,4 1,52 0,4 1,52
Злакові та бобові 25,00 80 2,00 100 2,50
Цукор 28,00 25 0,70 25 0,70
Фрукти та ягоди 25,00 120 3,00 160 4,00
Фрукти та ягоди сушені І28,00 12 1,54 15 1,92
Картопля 8,00 64 0,51 80 0,64
Овочі різні 12,00 180 2,16 240 2,88
Хліб цільнозерновий 27,00 60 1,62 60 1,62
Соки 30,00 48 1,44 72 2,16
Чай 150,00 0,08 0,01 0,12 0,02
Сіль 7,00 2,1 0,01 3 0,02
Какао 150,00 2 0,30 2,4 0,36
Додаткові продукти *
-яйця 38,00 1 3,80 1 3,80
- хліб пшеничний 29,00 10 0,29 13 0,38
- борошно 13,00 10 0,13 13 0,17
- паста томатна 28,50 3,5 0,10 4,5 0,13

Разом 42,54 54,06
* - додаткові продукти для приготування страв

40% 17,02 21,62
50% 21,27 27,03

Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
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