
ПРОЕКТ

Про внесення змін до розпорядження 
Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 
10.12.2014 № 755 «Про встановлення 
розміру плати для батьків за 
харчування дітей у комунальних 
дошкільних навчальних закладах 
Святошинського району м. Києва»

Відповідно до пп. 2) п. 29 розділу І Закону України «Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», з 
метою організації харчування дітей в залежності від віку та режиму їх 
перебування в дошкільному навчальному закладі:

1. Пункти 1, 2 розпорядження Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 10.12.2014 № 755 «Про встановлення розміру плати 
для батьків за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних 
закладах Святошинського району м. Києва», зареєстрованого у 
Святошинському районному управлінні юстиції 13.01.2015 за № 1/292, 
викласти в такій редакції:

«1. Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за 
харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах в розмірі 
70 % від вартості харчування на день, яка становить:

1.1. Для дітей у віці до 3-х років, які відвідують групи:
з 10,5 і 12 годинним режимом роботи -  14 грн. 52 коп.;
з 24 годинним режимом роботи -  19 грн. 43 коп.

1.2. Для дітей у віці від 3-х до 7-ми років, які відвідують групи:
з 9, 10,5 і 12 годинним режимом роботи -  21 грн. 86 коп.;
з 24 годинним режимом роботи -  25 грн. 39 коп.



1.3. Для дітей, що потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
та відвідують групи з 9, 10,5, 12 і 24 годинним режимом роботи:

у віці до 3-х років, -  20 грн. 10 коп.;
у віці від 3-х до 7-ми років, -  26 грн. 89 коп.;

1.5. У санаторних групах дошкільних навчальних закладів 
Святошинського району міста Києва № 277 (із захворюваннями серцево- 
судинної системи) та № 819 (з хронічними неспецифічними захворюваннями 
органів дихання) для дітей у віці від 3-х до 7-ми років -  31 грн. 55 коп.

1.4. У санаторних групах дошкільного навчального закладу 
Святошинського району міста Києва № 80 (з хворобами органів травлення) для 
дітей у віці від 3-х до 7-ми років -  29 грн. 48 коп.

2. Плата з батьків не справляється за харчування дітей у санаторних 
дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими 
формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) 
для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, в 
інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, які перебувають і виховуються в сім’ях, 
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов’язків тощо).»

2. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.

3. Керівнику апарату Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
Жидченко І. М.

Г олова І. Сагайдак


