
 

УКРАЇНА 
 

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

 

НАКАЗ 
 
 

18.01.2017              м. Лозова                         № 38 
 

 

 

Про  вартість харчування  

в навчальних закладах  

на 2017 рік 

  

 

 

  На виконання  ст. 25 Закону України «Про освіту», ч.3 ст. 22 Закону 

України «Про загальну середню освіту», ст. 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та  дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002  № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах»  та на підставі рішення виконавчого 

комітету Лозівської міської ради  від  17.01.2017 № 09 «Про вартість 

харчування в навчальних закладах міста Лозова на 2017 рік» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1.  Встановити вартість харчування: 

         1.1  з 01.01.2017  в дошкільних навчальних закладах  на день на 1 

дитину: 



 2 

 І вікова категорія  – 13,90 грн.,  

 ІІ вікова категорія – 21,60 грн., 

 групи з добовим перебуванням  – 25,00 грн.;  

 в загальноосвітніх навчальних закладах – 6,5 грн. 

        1.2  з 01.02.2017  в дошкільних навчальних закладах  на день на 1 

дитину: 

 І вікова категорія  – 15,00 грн.,  

 ІІ вікова категорія – 23,30 грн., 

 групи з добовим перебуванням  – 27,00 грн.;  

 в загальноосвітніх навчальних закладах – 7,0 грн. 

2. Начальнику відділення з питань організації дитячого харчування    

Харитоновій О.І. здійснити організацію харчування в навчальних закладах за 

встановленою вартістю згідно п.1.1. та 1.2.        

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Управління 

освіти, молоді та спорту  Проніній Г.В. врахувати зміни вартості харчування 

при розрахунках батьківської плати в дошкільних навчальних закладах та в 

дошкільних підрозділах ЛНВК «ЗНЗ-ДНЗ № 8» і ЛНВК № 10 «ЗНЗ-ДНЗ» у 

розмірі 60%,  а в дошкільному підрозділі Домаського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» – 

40%. 

          З 01.01.2017  

    4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
 

Начальник Управління                                В.М.Урванцева 

 

 
Візи:  

 

Заступник начальника Управління      В.М.Музика 

Головний бухгалтер ц/б                                                            Г.В.Проніна  

Провідний економіст                                                             Л.І.Ковпенко  

Юрисконсульт                           О.В.Левченко 


