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Про встановлення у 2021 році  

розміру плати для батьків  

за харчування дітей  

у комунальних закладах  

дошкільної освіти міста 

 

З метою забезпечення соціального захисту сімей, які мають дітей, 

відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», частини 5 

статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», частини 10 статті 7 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  

щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків  

яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності  

та суверенітету України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 

2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних  

та інтернатних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 22 листопада 2002 року №667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних  

і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, рішення  

міської ради від 18.12.2020 №32-03/VIII «Про бюджет Кам’янської міської 

територіальної громади на 2021 рік», керуючись пп.6 п.«а» ст.32, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Установити з 01 січня 2021 року плату для батьків за харчування 

дітей у комунальних закладах дошкільної освіти міста в розмірі 65%  

від вартості харчування на день: 

- 18,07 грн для дітей раннього віку (денна група до 3-х років); 

- 24,48 грн для дітей раннього віку (нічна група до 3-х років); 

- 28,21 грн для дітей дошкільного віку (денна група); 

- 31,68 грн для дітей дошкільного віку (нічна група). 

2. Звільнити від плати за харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти міста батьків або осіб, які їх замінюють: 
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- 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 державних і комунальних закладах дошкільної освіти; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (підставою  

для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами 

праці та соціального захисту); 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей з особливими освітніми потребами; 

- дітей або осіб, які їх замінюють, у санаторних закладах дошкільної 

освіти (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу,  

у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України  «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- дітей учасників бойових дій; 

- дітей зі студентських сімей (батьки є студентами денної форми 

навчання закладу вищої освіти). 

3. Установити знижку на плату за харчування дітей у комунальних 

закладах дошкільної освіти міста в розмірі 50% від встановленої суми для 

батьків, які мають троє та більше дітей. 

4. Департаменту з гуманітарних питань міської ради: 

4.1. Забезпечити встановлення плати за харчування дітей у комунальних 

закладах дошкільної освіти міста у розмірах, встановлених цим рішенням. 

4.2. Розробити та затвердити у місячний строк порядок встановлення 

плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної 

освіти міста, про що інформувати батьків і громадськість у міських засобах 

масової інформації. 

4.3. Надати інформацію про виконання цього рішення у встановленому 

порядку до 01.03.2021. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Чернишова О. А. 

 

Міський голова                                                                     Андрій БІЛОУСОВ 
 


