
1 

 

                             
   УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

13.08.2015         №477 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації від 14.03.2012 №137  

 

 

 

 

          ЗАРЕЄСТРОВАНО 

           в Солом’янському районному 

           управлінні юстиції у м. Києві 

«21» серпня 2015 р. 

 за №3/246 

  

Відповідно до частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну 

освіту»,  рішення Київської міської ради від  02 квітня 2015 №319/1184 «Про 

внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року 

№271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей», та з метою приведення нормативно-правових актів 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у відповідність 

до чинного законодавства: 

  

1. Унести  до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 14.03.2012 № 137 «Про організацію харчування 

дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Солом’янського 

району м. Києва» зареєстрованому в Солом’янському управлінні юстиції у місті 

Києві 27.03.2012 за № 31/164 такі зміни: 

 підпункт 1.2 пункту 1 викласти в такій редакції: «Встановити розмір 

батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних 

закладах та школах-дитячих садках району 70% від вартості харчування»; 

 підпункт 1.5 пункту 1 викласти в такій редакції: «Звільнити від плати за 

харчування дитини батьків - працівників органів внутрішніх справ, які загинули 

під час виконання службових обов’язків»; 

підпункт 1.8 пункту 1 викласти в такій редакції: «Забезпечувати 

безкоштовним харчуванням: 

 учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; 
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учнів 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;   

дітей з особливими освітніми потребами , які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;  

підпункт 1.9 пункту 1 викласти в такій редакції: «Забезпечувати 

безкоштовним харчування учнів 5-11 класів із числа дітей із сімей киян – 

учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) 

киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції»; 

підпункт 1.10 пункту 1 викласти  в такій редакції: «Встановити додаткову 

пільгу щодо батьківської плати за харчування дітей киян – учасників 

антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які 

брали участь в проведенні антитерористичної операції у розмірі 1 грн. на місяць 

у комунальних дошкільних навчальних закладах та школах-дитячих садках 

району (дошкільний підрозділ) району, без врахування кількості днів 

відвідування». 

 

2. Розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

 

3.     Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Максимову О.І. 

 

 

 

 

Голова                М.Шкуро 


