
 

 

Ківерцівська міська рада 
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 

___________2016 року                     м. Ківерці                            проект     № 

 

Про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста.  

 

         Відповідно до статей 17, 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 

статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015р. 

№911-VIII, постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року 

№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування  дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки України 21 листопада 2002 року №667, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за 

№953/7241, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. №242/329 «Про 

затвердження порядку організації харчування дітей в навчальних та 

оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

червня 2005 року №661/10941, спільного наказу Міністерства освіти і науки та 

Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року №298/227 

«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах», з метою покращення якості харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах міста, за поданнями завідувачів  

дошкільними навчальними закладами Семенюк Л.В., Король Л.В.,  Мельник 

В.О., рекомендацій спільного засідання постійної комісії з питань планування, 

бюджету, фінансів та економічного розвитку та постійної комісії з питань 

благоустрою, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

торгівлі та побутового обслуговування населення від ___________2016 року № 

___ «Про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати за 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1.Встановити на 2016 рік вартість харчування однієї дитини на день в 

дошкільних навчальних закладах міста Ківерці в розмірі 17 (сімнадцять) 

гривень. 

 



2. Встановити з 01 травня 2016 року розмір плати для батьків за 

харчування дітей  у дошкільних навчальних закладах у розмірі 62 відсотка від 

встановленої вартості харчування на день: 

- у групах ясельного віку –   10,00 грн. 

 - у дошкільних групах     -   11,00 грн. 

 

 4. Від плати за харчування дитини звільнити батьків або осіб, які їх 

замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних 

закладах.  

 5. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям за рахунок коштів бюджету.  

 6. Встановити додаткові пільги по платі за харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах міста за рахунок коштів бюджету:  

1) звільнити на 100 (сто) відсотків від плати за харчування дитини батьків 

дітей, які є учасниками антитерористичної операції або батьків (один з батьків), 

які загинули під час участі в антитерористичній операції.  

2) звільнити на 100 (сто) відсотків від плати за харчування дитини батьків 

дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення 

антитерористичної операції.  

3) зменшити на 50 (п’ятдесят) відсотків розмір плати для батьків, у сім’ях яких 

троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, якщо дитина навчається за 

денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих 

навчальних закладах).  

 7. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах запроваджується в 

місячний термін після подання їх керівникам відповідних документів згідно з 

додатком (додається).  

8. Завідувачам дошкільних навчальних закладів міста Семенюк Л.В., 

Король Л.В., Мельник В.О. забезпечити виконання цього рішення.  

 

9. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

30.01.2015 року № 48/25 “Про встановлення розміру плати за харчування дітей 

в дошкільних навчальних закладах міста”. 

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з фінансово-економічних питань Мартинюк О.Я. 

 

Міський голова                                                                                 В.Жгутов 
Чміль 2 14 86 

 

 



Додаток  

до проекту рішення міської ради  

від _____________№____________  

Перелік документів, необхідних для встановлення пільг при нарахуванні 

батьківської плати 

1. Для всіх категорій пільговиків:  

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;  

- копія свідоцтва про народження дитини;  

- довідка про склад сім’ї.  

2. Для дітей сиріт і дітей, які перебувають під опікою:  

- копія рішення про встановлення опіки.  

3. Для дітей-інвалідів:  

- довідка про призначення інвалідності, видана управлінням соціального 

захисту населення районної державної адміністрації або управлінням 

пенсійного фонду.  

4. Для дітей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, 

районів проведення антитерористичної операції:  

- довідка про взяття на облік одного з батьків, як внутрішньо-переміщеної 

особи видана управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації.  

6. Для дітей, у сім’ях яких троє і більше дітей віком до 18 років (до 23 років, 

якщо дитина навчається за денною формою навчання);  

- копії свідоцтв про народження всіх дітей;  

- довідка з навчального закладу на дітей після 18 років, якщо дитина навчається 

за денною формою навчання.  

7. Для дітей з малозабезпечених сімей:  

- довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, видана управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


