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НАКАЗ 
 
06 вересня 2019р.                                                                                            №77 
Про порядок нарахування 
батьківської плати в ЗДО  
«Центр Пагінець» у 2019-2020н.р. 

Відповідно до ст..35 Закону України «Про дошкільну освіту»,        
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,         
затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006р.№298/2279 (зі         
змінами) та на виконання наказу по управлінню освіти №337-осн. від          
15.08.19р. «Про порядок нарахування батьківської плати в закладах        
дошкільної освіти» 
Н А К А З У Ю: 

1. Встановити з 01 вересня 2019 року грошову норму вартості одного дня           
на 1 дитину: 

● для дітей раннього віку (від1 до 3 років) – 26грн.; 
● для дітей перед шкільного віку (від 3 до 6 років) -32грн.; 

2. Встановити батьківську плату за харчування дітей в центрі у розмірі          
50% від вартості харчування на день. 

3. Забезпечити режим харчування: 
● чотириразове харчування в усіх групах закладу; 

4. Забезпечити  безкоштовне харчування у закладі: 
● дітям – сиротам; 
● дітям позбавленим батьківського піклування; 
● дітям з інвалідністю; 
● дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону         

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим      
сім’ям», які навчаються у державних і комунальних ЗДО; 

● дітям, батьки яких є учасниками АТО (Операцій об’єднаних         
сил). 

5. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють від плати за харчування           
дітей: 

● у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній          
квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував        



рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого     
мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про       
Державний бюджет України» для визначення права на звільнення        
від плати за харчування дитини у державних і комунальних         
закладах дошкільної освіти; 

6. Підготувати наказ про звільнення від плати за харчування дітей, які          
потребують корекції фізичного або розумового розвитку на підставі        
висновків Рівненського інклюзивно-ресурсного центру. Копію наказу      
надати у відділ батьківської плати. 

До 20.09.2019р. 
Залишаю за собою. 

7. Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50% для батьків: 
● у сім’ях, які мають троє і більше дітей; 
● у сім’ях, які нарівні з рідними дітьми виховують падчерок та          

пасинків, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були          
враховані в сім’ї іншого з батьків; 

● на дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків,           
позбавлення батьків батьківських прав, засудженням та      
позбавленням волі, включаючи час перебування під слідством       
або направленням на примусове лікування. 

8. Вважати наказ від 26.12.17р. №523-осн. «Про порядок нарахування        
батьківської плати в дошкільних навчальних закладах» таким, що        
втратив чинність. 

З вересня 2019р. 
9. Старшій медичній сестрі Тимощук Ж.М.: 

9.1. Організувати роботу щодо роз’яснення розпорядження     
міського голови про внесення змін в порядок нарахування        
плати та надання пільг за харчування дітей в закладах         
дошкільної освіти.. 

Вересень 2019р. 
9.2. Забезпечити складання меню-розкладки окремо для двох      

вікових груп: для дітей віком до 3 –х років; для дітей віком від             
3-х до 7-ми (8) років відповідно до затверджених норм         
харчування. 

Упродовж навчального  року. 



9.3. Підвищити персональну відповідальність за своєчасне     
надходження батьківської плати (не пізніше 20 числа       
поточного місяця, за який вноситься плата). 

Постійно. 
9.4. Забезпечити постійний контроль за станом виконання норм 

харчування. 
10.Контроль за виконанням наказу покласти на старшу медичну сестру         

Тимощук Ж.М. 
 

Директор центру                                                              Ковальчук Т.Л. 
 
Ознайомлена:                                                                    Тимощук Ж.М. 
 


