
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23-сесія сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

22.12.2021 №23-30/VIII

Про затвердження батьківської плати в 
Дошкільних навчальних закладах

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», 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 дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 
зареєстрованого Міністерством юстиції України від 06.12.2002 № 953/7241 із 
змінами та доповненнями, наказу Міністерства освіти і науки від 07.04.2015 
№ 404 "Про внесення змін до Порядку встановлення батьківської плати для 
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах", зареєстрованого Міністерством юстиції 
України від 29.04.2015 №481/26926, за погодженням з постійною комісією з 
питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства, сесія сільської ради

В И РІШ ИЛА:

1. Встановити, що з 01.01.2022 року батьки або особи, що їх замінюють, 
вносять плату за харчування дітей у комунальному закладі дошкільної освіти у 
розмірі 50 відсотків від вартості харчування на день. Плата вноситься 
щомісяця, не пізніше 15-го числа поточного місяця, за який вноситься плата, 
до банківських установ. Керівники закладів дошкільної освіти несуть 
відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі 
невнесення батьківської плати в установлені строки ці суми стягуються в 
порядку, визначеному чинним законодавством.
2. Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України "Про 
дошкільну освіту" звільняються стовідсотково:
2.1. Сім’ї, що 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.
2.3. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають 
під опікою і виховуються в сім’ях.



2.4. Діти з інвалідністю.
2.5. Діти дітей учасників бойових дій (АТО).
2.6. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб.
2.7. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 
інклюзивних класах (групах).
3. Зменшити розмір плати за харчування на 50 відсотків для батьків, у сім’ях 
яких виховується 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.
4. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування 
дітей у ЗДО проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не 
більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання в 
ЗДО таких документів:
4.1. Заяви одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від 
плати за харчування дитини.
4.2. Довідки про склад сім’ї, в якій проживає дитина.
4.3. Копії рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або 
дитиною, позбавленою батьківського піклування.
4.4. Довідки з відділу 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 ЗДО.
5. Для отримання пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно 
подати до керівника закладу заяву та підтверджуючі документи. З осіб, які не 
подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення 
розміру плати, плата справляється в розмірі, визначеному цим рішенням.
6. Затвердити з 01 січня 2022 року вартість харчування одного дітодня в 
дошкільних навчальних закладах на 2021 рік для дітей віком до 3 років 44,00 
грн., від 3 до 6 років 50,00 грн.
7. На літньо-оздоровчий період з 01.06.2022 року по 31.08.2022 року збільшити 
вартість харчування одного дітодня в дошкільних навчальних закладах на 10 
відсотків (на придбання свіжих овочів та фруктів) від вартості харчування 
одного дітодня.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


