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від  13.07. 2022                                                                                               № 132 

 

 

 

 

Про встановлення батьківської плати  

за харчування дітей   

у закладах дошкільної освіти  

Бурштинської 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, 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Встановити, що з 01.08.2022 р. вартість харчування на 1 день у закладах 

дошкільної освіти Бурштинської територіальної громади становитиме: 

 для дітей раннього віку  – 40 грн., 

 для дітей дошкільного віку – 45 грн. 

2. Встановити, що з 01.08.2022 р. батьки або особи, що їх замінюють, вносять 

плату за харчування дітей у комунальному закладі дошкільної освіти у розмірі, що становить 

не менше 70 % від вартості харчування (у м. Бурштині) та не менше 50 відсотків від вартості 

харчування на день (у селах громади), а саме: 

- для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (місто) – 

60 %, що складає  28 грн. 

- для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (місто) – 

60 %, що складає  31,5 грн.; 

- для груп раннього віку та дітей раннього  віку у різновікових групах (село) – 40 

%, що складає 20 грн. 

- для дошкільних груп та дітей дошкільного віку у різновікових групах (село) – 

40 %, що складає 22,50 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»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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3.4.  Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

3.5.  Діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, діти учасників бойових дій; 

3.6.  Діти, потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС; 

3.7. Діти – інваліди. 

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

більше дітей, при цьому на рівні 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, позбавленням їх батьківських прав, 

засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством, або 

направленням на примусове лікування тощо. 

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

закладах дошкільної освіти проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не 

більше одного разу, та запроваджується в місячний термін 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; 

5.6.  Для продовження дії звільнення від оплати за харчування для дітей із 

малозабезпечених сімей до  закладу освіти та на засідання виконавчого комітету надалі 

подається лише довідка про виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї 

та заява заявника. 

      6. Рішення виконкому міської ради  від 26.08.2021 р. № 150 «Про встановлення 

батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Бурштинської 

територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           Василь Андрієшин 
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 Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин 

 

 

 Погоджено: 

  

Загальний відділ                              _______________Марія Яцик 

 

 Заступник міського голови  _______________Володимир Чуйко 

  

Юридичний відділ   _______________ 

 

Керуючий справами                       _______________ Надія Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Пояснювальна записка 

                          до  проекту рішення виконавчого комітету 

«Про встановлення батьківської плати  за харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Бурштинської територіальної громади». 

1. Розробник проекту рішення є відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

2. Проект розроблений 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. 

Аналізуючи виконання норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти в червні 

2022 року, зауважили, що показник становить в середньому 65%. Це відбувається через 

постійне підвищення цін на продукти харчування та зміни в нормах та порядку харчування у 

ЗДО. У зв’язку з цим виникла потреба у підвищенні вартості харчування та батьківської 

плати. 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 

№402,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року «Про внесення 

змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних  дошкільних та інтернатних навчальних закладах» вказано, що батьки вносять 

батьківську плату в розмірах, визначених місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування (встановлених обмежень немає). 

3. Прораховуючи пропоновані зміни, фінансування відбуватиметься таким чином: 

 

Було: місто (60%- батьк.плата,40%-місц.бюджет);   село(40%-батьк.плата,60%-місц.бюджет);    

  

ясла-         18грн (батьки) + 12 грн (місц.бюджет)      ясла-12 грн(батьки)+18 грн (м.б.) 

дошк.гр.-  21 грн (батьки)+ 14 грн (місц.бюджет)      дошк.гр.-14грн.(б.)+ 21 грн (м.б.)  

 

Буде:  місто (70%- батьк.плата,30%-місц.бюджет);   село(50%-батьк.плата,50%-місц.бюджет) 

 

ясла-        28грн (батьки) + 12 грн (місц.бюджет)              ясла-20 грн(батьки)+20 грн (м.б.) 

дошк.гр.-31,50 грн (батьки)+ 13,50 грн (місц.бюдж) дошк.гр.-22,50грн.(б.)+ 22,50 грн (м.б.)

  

 

          4. Доповідач- Томин Іванна Степанівна, начальник відділу освіти і науки.                                                                  

 

 

 


