
 

 

                                                                                                                                

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  30.08.2022                                         м.Бурштин                                                № 167 

 

 

 Про внесення змін до рішення 

 виконавчого комітету 

від 29.07.2022 року № 132 

 

 

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, виконком міської ради                                               

вирішив: 

 

 

1.Внести зміни до абзаців 2,3,4,5 пункту 2 рішення виконкому Бурштинської міської 

ради від 29.07.2022 №132 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Бурштинської територіальної громади» у відсотковому значенні 

батьківської плати та викласти їх в такій редакції: 

  

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

70 %, що складає  28 грн. 

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

70 %, що складає  31,5 грн.; 

- для груп раннього віку та дітей раннього  віку у різновікових групах (село) – 50 

%, що складає 20 грн. 

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

50 %, що складає 22,50 грн.» . 

 

 

 



 

 

      2. Координацію роботи за виконання даного рішення  покласти на відділ освіти і 

науки ( І. Томин). 

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

діяльності виконавчих органів В.Чуйка. 

 

 

            Міський голова                                                                            Василь АНДРІЄШИН 


