НОРМАТИВНА БАЗА
ЩОДО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Закони:
∙ Закон України «Про охорону дитинства» 26 квітня 2001 року N 2402-III (із змінами
і доповненнями)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
∙ Закон України «Про дитяче харчування» 14 вересня 2006 року № 142-V (із змінами
і доповненнями)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-16
∙

Закон України «Про дошкільну освіту» (ст. 35) 11 липня 2001 року N 2628-III (із
змінами і доповненнями)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Постанови:
∙ Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року N 1243 «Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів»
(із змінами);
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1243-2002-%D0%BF
∙

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року N 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами);
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF

∙

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 116 «Порядок
надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються
від обкладення податком на додану вартість» (із змінами);
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/116-2011-%D0%BF

∙

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року N 226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального за безпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами);
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF

∙

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. № 258 «Про норми
харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами і доповненнями)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/258-92-%D0%BF

Інструкції:
∙ «Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки і Міністерством
охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227 (із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N
202/165 від 26.02.2013);
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06

Порядки:
∙ «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,
затверджений наказами Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства
освіти і науки України від 1 червня 2005 року № 242/329.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05

∙

«Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей в державних і
комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», затверджений
наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року №667 (із
змінами)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0953-02

Накази:
∙ Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України
«Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15 серпня 2006 р. №
620/563;
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060815__563.html
∙

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2007 року № 515 «Щодо
невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову
інфекцію серед дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах»;
http://uazakon.com/documents/date_67/pg_genbsi.htm

∙

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280
«Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана
з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»
(із змінами).
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02

Листи:
∙ Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 травня 2012 року
№ 1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах»;
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/396.
pdf

∙
∙

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2013 № 1/9-452 "Про посилення
контролю за організацією харчування дітей у ДНЗ"
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36326/
Інші нормативно-правові акти, що регулюють питання стосовно харчування дітей.

Норми:
∙ Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та
енергії (додаток до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 листопада
1999 № 272.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0834-99

