
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 
 

від 13 вересня 2022 року                                                                                     №155 
 

Про встановлення вартості харчування  
та розміру батьківської плати  
в закладах дошкільної освіти 
 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 5 Закону України «Про охорону 
дитинства», постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413 

«Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення», від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011 №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», від 
14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам», від 11.03.2022 №252 «Деякі питання 
формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 
виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В : 
1. Встановити з 15.09.2022р. розмір плати за харчування в день однієї 

дитини: 
- у групах для дітей раннього віку (від двох до трьох років) в розмірі 40 

гривень; 

- у групах для дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) в 
розмірі 60 гривень. 

2. Батьки або особи, які їх заміняють, вносять плату за харчування дітей 

у закладах дошкільної освіти у розмірі 60 відсотків від вартості харчування, 
встановленого пунктом 1 цього рішення; 

3. На період оздоровлення дітей в літній період в закладах дошкільної 
освіти збільшити вартість харчування однієї дитини на 10 відсотків. 

4. Від плати за харчування у закладах дошкільної освіти звільняються 
батьки або особи, що їх замінюють: 

- дітей-сиріт, дітей-напівсиріт (дітей, які втратили, внаслідок смерті, 
одного із батьків), дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 



- дітей, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 
пільгове харчування; 

- дітей, батьки яких є учасниками АТО/ООС на сході України, (на основі 
посвідчення учасника АТО/ООС чи довідки про безпосередню участь особи в 
АТО/ООС, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (померлих) 
жителів Печеніжинської територіальної громади, які брали участь у проведенні 
АТО/ООС; 

- дітей, батьки яких беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні 
заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської 
федерації проти України; 

- дітей із сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які 
брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з 
військовою агресією російської федерації проти України; 

- дітей, батьки яких постраждали під час Революції Гідності»; 

- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 
спеціальних та/або інклюзивних групах; 

- дітей працівників Міністерства внутрішніх справ та 
військовослужбовців Міністерства оборони України, які загинули при 
виконанні службових обов’язків; 

- дітей, які прибули на виховання у заклади дошкільної освіти із АР 
Крим та південно-східних областей України; 

- дітей-інвалідів; 
- у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній 

квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 
харчування дитини у закладі дошкільної освіти; 

- з числа дітей, які отримують пенсію або соціальну допомогу у зв’язку з 
втратою годувальника; 

- з числа дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей як 
такі, що проживають у складних життєвих обставинах. 

5. Встановити для батьків, у сім’ї яких є троє і більше неповнолітніх 
дітей, знижку з плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 
розмірі 50 відсотків. 

6. Керівникам закладів освіти зібрати необхідну документацію по 
підтвердженню права на пільгу. 

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти, 
молоді та спорту Печеніжинської селищної ради. 

8. Контроль за виконання рішення покласти на секретаря 
Печеніжинської селищної ради Олександру ДУДІНЧУК. 

Селищний голова                                                                              Ігор ДОВІРАК 
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