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код ЕГРПОУ 24353022 
 

НАКАЗ  

07.12.2022                                           м. Черкаси                                      № 92-аг 

 

Про зміну вартості харчування 

дітей у Дошкільному навчальному закладі  

№ 29 «Ластівка»  

 

На виконання Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради                 

від 04.11.2022 №979 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та розміру батьківської 

плати на 2023 рік», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (власні повноваження), на виконання абзацу четвертого 

частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 10,10
і
 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

пунктом 3 статті 56 Закону України «Про освіту», пунктів 4,8 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 

№ 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за харчування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах», пунктом 6 розділу VII «Комплексної програми соціальної підтримки 

захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей- 

жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Черкаської міської 

ради від 09.12.2021 № 15-17, зі змінами, внесеними рішенням виконавчого 

комітету Черкаської міської ради від 05.09.2022 № 686 та з метою забезпечення 

дітей дошкільного віку повноцінним збалансованим харчуванням, розглянувши 

пропозиції департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

виконавчий комітет Черкаської міської ради 

НАКАЗУЮ: 

1.  З 01.01.2023 сестрі медичній старшій Шаповал Л. О. розраховувати  

вартість харчування на одну дитину в день (садової групи) в розмірі 

94,70 грн. 

2. Врахувати, що сплата за  харчування дітей у ДНЗ (спеціального типу)                         

№ 29 «Ластівка» з батьків не стягується (відповідного до пункту 4 

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 

mailto:dnz29@ukr.net


№979 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та розміру 

батьківської плати на 2023 рік».) 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

                                 

                            

 

 

Завідувач                             Лілія Єрмоленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Шаповал Л. О.     _______________ 

 

 

 


