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Про плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що 
перебувають у складі навчально-виховних комплексів району та є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селища, міста району у 2017 році

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту», статті 89 Бюджетного Кодексу України, зі змінами, пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні 
питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», підпункту 
2.2 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 
«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 
дітей у державних і комунальних та інтернатних навчальних закладах», зі 
змінами, з метою забезпечення гарантованого мінімуму задоволення освітніх 
потреб вихованців дошкільних навчальних закладів, що перебувають у складі 
навчально-виховних комплексів, які є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селища, міста, району, Вільнянська районна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Встановити батькам або особам, які їх замінюють розмір плати за 
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що перебувають у складі 
навчально-виховних комплексів, які є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селища, міста району на 2017 рік у сільській місцевості -  у розмірі 
40% від вартості харчування однієї дитини на день.

2. Зменшити розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних 
закладах, що перебувають у складі навчально-виховних комплексів, які є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста, району на 50% 
для сімей, у яких троє і більше дітей.

3. Забезпечити харчуванням за рахунок бюджетних асигнувань дітей у 
дошкільних навчальних закладах, що перебувають у складі навчально-
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виховних комплексів, які є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селища, міста, району з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, діти працівників 
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 
обов’язків, діти з інвалідністю, дітей, які мають статус постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких є учасниками 
антитерористичної операції; дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в 
зоні проведення антитерористичної операції; дітей, батьки яких загинули під 
час виконання службових обов’язків у зоні проведення антитерористичної 
операції; дітей осіб, призваних на військову службу під час мобілізації, в 
особливий період; дітей-переселенців з АР Крим, Донецької та Луганської 
областей та дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону 
України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

4. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, які їх 
замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній 
квартал не перевищував рівень забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 
харчування дитини у дошкільному навчальному закладі.

5. Районній державній адміністрації забезпечити виділення коштів на 
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, що перебувають у складі 
навчально-виховних комплексів, які є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селища, міста, району.

6. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівникам 
навчально - виховних комплексів району забезпечити виконання пунктів 1- 4 
цього рішення та цільове використання коштів районного бюджету і плати 
батьків або осіб, які їх замінюють.

7. Контро, 
районної ра,

анням рішення покласти на постійну комісію 
, фінансів та соціально-економічного розвитку.

А.О. Салякін


