
  
  КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

НАКАЗ 
  

            22.03.2017                          Кобеляки                          № 73   
 
Про  організацію харчування 
в дошкільних навчальних закладах 
району та  в дошкільному підрозділі 
Кобеляцького НВК №1 в  2017 році 

 

  
  На виконання розпорядження голови Кобеляцької 

райдержадміністрації від 07 березня 2017 року за №60  «Про становлення 
вартості харчування дітей та розміру батьківської  плати за харчування у 
дошкільних навчальних закладах району у 2017 році», зареєстрованого в 
Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 20 
березня  2017 року за №47/2494,   та з метою забезпечення харчуванням дітей 
у дошкільних навчальних закладах району та в дошкільному підрозділі 
Кобеляцького НВК №1:  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Організувати   з   23 березня  2017 року   харчування  однієї дитини 
за один день перебування у дошкільних навчальних закладах Кобеляцького 
району та в дошкільному підрозділі Кобеляцького НВК №1 вартістю, 
визначеною  в п.1 Розпорядження   голови Кобеляцької райдержадміністрації 
від 07 березня 2017 року за №60 «Про становлення вартості харчування дітей 
та розміру батьківської  плати за харчування у дошкільних навчальних 
закладах району у 2017 році» ( далі Розпорядження). 
 
 2. Справляти  з    23 березня  2017 року    плату  з батьків або  осіб,  
які  їх  замінюють,  за харчування однієї дитини за один день перебування у 
дошкільних навчальних закладах та в дошкільному підрозділі Кобеляцького 
НВК №1 у розмірі, встановленому у п.2 Розпорядження. 
 

 3. Справляти з  23 березня  2017 року   плату за харчування  однієї 
дитини за один день перебування у дошкільних навчальних закладах та в 
дошкільному підрозділі Кобеляцького НВК №1 для  батьків або осіб, які їх 
замінюють, за харчування за один день перебування у дошкільних 
навчальних закладах дітей із багатодітних сімей, дітей, які постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у розмірі, встановленому  в  п.3 
Розпорядження. 
 



  
4.  З 23 березня  2017 року від плати за харчування дітей звільняються 

батьки або особи, які їх замінюють, визначені п. 4 Розпорядження. 
 

 5. Завідувачам ДНЗ району, директору Кобеляцького НВК №1 
(Постольнику Я.Г.): 
 
   1)  До  25 березня 2017  року довести до відома батьків порядок 
нарахування батьківської плати за перебування дітей у дошкільних 
навчальних закладах згідно з новими розрахунками. 
 
 2)  Провести відповідну роботу щодо своєчасного збору  документів, 
необхідних для зменшення розміру батьківської плати або звільнення від 
плати за харчування.  
 
 3) Забезпечити належний рівень організації харчування дітей, 
враховуючи виконання  норм згідно з найменуваннями продуктів, 
визначених нормативними документами з організації харчування дітей 
дошкільного віку.   
  
   4) Забезпечити контроль за дотриманням встановленої вартості 
харчування, виконання норм харчування, дотримання двотижневого 
примірного меню. 

                                                                                                          
 5) Взяти на особистий контроль роботу бракеражної комісії, 
дотримання вимог вологого прибирання, графіка організації харчування, 
забезпечення закладів миючими та дезинфікуючими засобами на об’єктах 
харчування із створенням 10-денного незнижуваного їх запасу. 
 
 6. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Худенко І.С.)  до   23 
березня 2017 року нараховувати батьківську плату за харчування у 
дошкільних закладах району у розмірі 60% у міській місцевості та 40% у 
сільській місцевості від фактичної вартості харчування. 
 
 7. Керівник навчального закладу несе особисту відповідальність за 
організацію харчування в навчальному закладі.   
  
 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на методиста 
Кобеляцького райметодкабінету Каракуцю Г.І. 
 
Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації                                                     Н.КОВАЛЬ 

 
 

  
 
 


