
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево      № ____ 
 
       Про встановлення денної грошової норми  за харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти Мукачівської міської  територіальної громади 
 
 З метою підвищення якості харчування та виконання натуральних норм 
харчування у закладах дошкільної освіти, відповідно до 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» та наказу 
Міністерства освіти і науки України 08.04.2016 №402 «Про внесення змін до 
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  на виконання  
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 охорони здоров'я України  
05.11.2021 № 2441 «Про затвердження рекомендованого Примірного 
чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового 
харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших 
організованих дитячих колективах на осінній період», керуючись пп.6 п. “а” ст. 
32, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради  ВИРІШИВ: 
 
 1. Встановити у закладах дошкільної освіти Мукачівської міської 
територіальної громади з 01.01.2022 року денну грошову норму за харчування 
дітей 50 грн. 
 2. Встановити з 01.01.2022 року плату батьків за харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти Мукачівської міської територіальної громади: 
 1)  у м. Мукачево –  у розмірі 100% від вартості харчування на день; 

2) у селах Нове Давидково, Лавки, Нижній Коропець, Павшино, 
Шенборн, Дерцен, Доробратово, Завидово, Залужжя, Ключарки, Негрова, 
Пістрялово,  Форнош, Барбово, Макарьово, Горбок у розмірі 70 %  від вартості 
харчування на день. 
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3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради 26.01.2022 №13 «Про встановлення денної грошової 
норми  за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Мукачівської міської  
територіальної громади» з 01.01.2022 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
Катерину Кришінець - Андялошій. 
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 
 


