
                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 
 

від 04.03.2015 р.                                                                                                  №   39 

 

 Про встановлення батьківської 

 плати за харчування дітей 

в  дошкільних навчальних 

закладах міста 

        

          Керуючись  Законом України «Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення та визначення 

такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р.                       

№ 76-УІІІ, та Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних 

і комунальних дошкільних закладах та інтернатних навчальних закладах, затвердженим 

наказом Міністерства освіти та науки України від 21.11.2002 року № 667, з метою порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних 

навчальних закладах  , виконком міської ради вирішив : 

 

      1. Встановити що з 10.03.2015 року батьки або особи що їх замінюють, вносять плату 

за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у 

розмірі, що становить не менше 60 відсотків ( в м. Бурштин) та не менше 40 відсотків ( в       

с. Вигівка) від вартості харчування в день, а саме :  

  -  для груп раннього віку  –  60 % , що складає  8.00 грн.  ; 

  - для дошкільних груп – 60%, що складає 10 грн.; 

  - для дощкільних груп с. Вигівка – 7 грн. 

 

     2. Від плати за харчування дитини (дітей) звільняються  : 

2.1. Батьки, або особи, 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 встановлюється законом про Державний бюджет 

України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і 

комунальних дошкільних навчальних закладах. 

2.2.Сім’ї, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

2.3. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім’ях. 

2.4. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 

обов’язків. 

2.5. Діти учасників АТО. 

2.6.  Батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС. 

 

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

більше дітей, при цьому нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які 

проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також діти, 

на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавлених їх батьківських прав, 

засудженим до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або 

направленням на примусове  лікування тощо.  

 



       4. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у 

ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року, але не більше одного 

разу, та запроваджується в місячний термін після подання в ДНЗ наступних документів : 

4.1. Заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо  звільнення від плати за 

харчування дитини. 

4.2. Довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина. 

4.3. Копія рішення про призначення  опікуна над дитиною-сиротою або дитиною, 

позбавленою батьківського піклування. 

4.4. Довідка з управління праці та соціального захисту населення, про виплату державної 

соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї ( для малозабезпечених сімей). 

4.5. Копії інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус дитини, що дає 

право на звільнення від плати за харчування в ДНЗЩ. 

 

      5. Рішення виконкому міської ради №  77 від 22.05.2014 року  «Про збільшення плати 

за відвідування дошкільних навчальних закладів» вважати таким, що втратило чинність. 

 

      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

М. Козар. 

 

 

 

Міський голова                                                         П. Курляк 

 

 

 

 

 


