
   
ДМИТРІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

Бучанського району 

Київської області 

 

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ          ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

с. Дмитрівка 

 

    21 грудня 2021 року                                                                                            № 2/16 

                                         

Про встановлення вартості харчування та плати батьків за харчування  дітей в комунальних  

закладах дошкільної освіти  Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області   

на 2022 рік. 

 

             Керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту» (2628-14), Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарських відносин», Законом України « Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей  внутрішньо переміщених 

осіб», на виконання наказу   Міносвіти і науки   від 21.11.02 р. № 667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

невідкладні питання діяльності  дошкільних навчальних  та інтернатних  навчальних закладів» 

від 26.08.2002 р. № 1243 із змінами та доповненнями від 04.06.2003р,  № 854, від 22.06.2005р   

№ 507, наказом Міністерства освіти і науки України за № 402 від 08.04.2016р, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 29.04.2016р за № 670/28800 «Про внесення змін до Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», з метою  дотримання норм харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти, враховуючи висновок спільного засідання депутатських комісій, сесія 

Дмитрівської сільської ради  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити вартість харчування на 2022 рік  в комунальних  закладах  дошкільної освіти 

Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області: 

із триразовим режимом харчування - в розмірі 85 гривень на одну дитину в день. 

2. Встановити батьківську плату за харчування дітей у розмірі 70 % від фактичної вартості 

харчування дітей на день.  

 3. Розмір плати за харчування в дитячому садку зменшується на 50 відсотків, для батьків у 

сім’ях яких троє і більше дітей до 18 років, які виховують дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та для дітей з інвалідністю (підставою є свідоцтва про народження 

дітей, довідка сільської ради про склад сім’ї, посвідчення інваліда). 



4. Звільнити від сплати за харчування дитини батьків або осіб, які їх заміняють, дітей сімей 

учасників АТО/ООС (підставою є документ, що посвідчує його участь в АТО/ООС-посвідчення). 

5. Звільнити від сплати за харчування дитини батьків або осіб, які їх заміняють, із сімей, що 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ (підставою для звільнення від плати за 

харчування є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального 

захисту). 

6. Звільнити від сплати за харчування дитини батьків або осіб, які їх заміняють, із числа 

дітей внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

7. Встановити 100% батьківської плати за харчування для батьків, діти яких не 

зареєстровані на території Дмитрівської територіальної громади. 

 

8.Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної освіти. За дні, у 

які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки 

батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо) плата з батьків не 

справляється. 

9. Завідувачам закладів дошкільної освіти довести до відома батьків або осіб, які їх 

заміняють, відповідно до чинного законодавства наступну інформацію : 

-  подати до виконкому Дмитрівської сільської ради документи, необхідні для звільнення 

від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Дмитрівської сільської ради. У разі неподання таких документів плата справляється на загальних 

підставах; 

- при виявленні факту недостовірності поданих документів, що дають право батькам на 

звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у ЗДО, плата з них справляється за 

весь період, протягом якого батьки були звільнені від неї або її було зменшено; 

- у разі збільшення (зменшення) протягом року кількості батьків, які мають згідно з діючим 

законодавством пільги з оплати харчування, вносяться відповідні зміни.  

10. Плата батьків за харчування вноситься не пізніше 10-го числа кожного місяця поточного 

року до банківських установ. Якщо плату не буде внесено в установлені строки, ці суми 

стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством. 

11. Організацію виконання  даного рішення покласти на відділ освіти, культури,  молоді, 

спорту та національно-патріотичного виховання  Дмитрівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

12.Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

13. Рішення оприлюднити на офіційному вебсайті сільської ради https://dtg.gov.ua/. 

14. Вважати таким, що втратило чинність рішення 3 сесії 8 скликання № 3/3 від 22.12.2020р 

«Про встановлення вартості харчування та плати батьків за харчування  дітей в комунальних  

закладах дошкільної освіти  Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області 

на 2021рік.» 

15.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Дідич Т.Т. 

https://dtg.gov.ua/

