
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про грошову норму харчування у ЗДО 

та дошкільних відділеннях ЗЗСО 

 

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», підпункту 

8 пункту «а» статті 32, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 24.03.2021 

№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства 

освіти і науки України 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою 

забезпечення повноцінного та якісного харчування вихованців закладів 

дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти 

міста, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Установити у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях 

закладів загальної середньої освіти з триразовим режимом харчування (12 та 

менше годин перебування) грошову норму вартості одного дня харчування на 

одного вихованця у розмірі: 

1.1. 47 грн 00 коп. (сорок сім гривень нуль копійок) для дітей від 1 до 4 

років; 

1.2. 59 грн 50 коп. (п’ятдесят дев’ять гривень п’ятдесят копійок) для дітей 

від 4 до 6 (7) років. 

2. Установити у групах з цілодобовим перебуванням закладів дошкільної 

освіти грошову норму вартості одного дня харчування на одного вихованця у 

розмірі: 

2.1. 58 грн 00 коп. (п’ятдесят вісім гривень нуль копійок) для дітей від 1 до 

4 років; 

2.2. 75 грн 50 коп. (сімдесят п`ять гривень п’ятдесят копійок) для дітей від 

4 до 6 (7) років. 



3. Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти  та дошкільних відділеннях 

закладів загальної середньої освіти з розрахунку: 60% сплачують батьки, 40% –

з місцевого бюджету. Плата батьків не справляється за харчування дітей 

пільгових категорій та вихованців ЗДО № 18 санаторного типу Ужгородської 

міської ради. 

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 року. 

5. Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 27.12.2017 

№ 411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних групах 

НВК міста» визнати таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Пинзеника. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 
 


