
Більшівцівськаселищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 16 вересня 2022 року  №184
смт. Більшівці

Про встановлення батьківської плати
за харчування дітей
у закладах дошкільної освіти
Більшівцівської  територіальної громади

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р.
№ 305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у
закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» ,
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про
затвердження Порядку 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», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про дошкільну освіту», ст. 19 Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», Законом України «Про охорону
дитинства», Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» п.10 ст.7, Порядком встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних
закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 р. № 667 зі змінами від 08.04.2016 року №402, враховуючи
спільне звернення директорів ЗДО, з метою впорядкування встановлення
плати для батьків за харчування дітей раннього та дошкільного віку у
комунальних закладах дошкільної освіти, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1. Встановити, що з 01.09.2022 р. вартість харчування на 1 день у
закладах дошкільної освіти Більшівцівської територіальної громади
становитиме:
для дітей раннього віку – 45 грн.,
для дітей дошкільного віку – 60 грн.

2 .Встановити, що з 01.09.2022 р. батьки або особи, що їх замінюють,
вносять плату за харчування дітей у комунальному закладі дошкільної освіти
у розмірі, що становить 60 % від вартості харчування:



· для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах – 60%,
що складає 27 грн.

· для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах – 60
%, що складає 36 грн..

3. Від плати за харчування дитини (дітей) у ЗДО звільняються:
3.1.Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають
під опікою і виховуються в сім’ях;

3.2. Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних
та інклюзивних групах;

3.3.Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

3.4.Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

3.5Діти учасників бойових дій;

3.6.Діти, потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС;

3.7.Діти з інвалідністю.

4. Зменшити розмір плати за харчування на 50 % для батьків, у сім’ях
яких троє і більше дітей.

5. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти проводиться щорічно і може
переглядатися протягом року та запроваджується після подання таких
документів:
5.1. Заяви одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від
плати за харчування дитини та копії паспорта заявника;
5.2. Довідки про склад сім’ї, в якій проживає дитина;
5.3.Копії рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або

дитиною, позбавленою батьківського піклування (для дітей-сиріт та під
опікою);

5.4.Довідки з відділу соціального захисту населення про виплату державної
соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї (для малозабезпечених сімей).
5.5. Копій інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус
дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування в закладах
дошкільної освіти.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти,
культури, туризму, молоді та спорту Більшівцівської селищної ради Лідію
Крупу.

Селищний голова                                       Василь Саноцький

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14

