
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХІХ сесія VIІ  скликання 
 

РІШЕННЯ 

 

23 лютого 2017 р.         № 385 - VIІ 
 

Про встановлення вартості харчування дітей та 

батьківської плати у дошкільних навчальних 

закладах, які належать Комсомольській 

селищній раді  
 

Розглянувши розрахунок вартості харчування дитини в дошкільних 

навчальних закладах які належать Комсомольській селищній раді, відповідно до 

ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних закладів», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Комсомольська селищна рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити вартість харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, 

які належать Комсомольській селищній раді на одну дитину:  

1.1. для дошкільних навчальних закладах смт. Слобожанське (ДНЗ № 1, ДНЗ 

№ 3, ДНЗ № 7)  

-  24.61 грн. за одне відвідування в день – у групах дошкільного віку; 

- - 18.32 грн. за одне відвідування в день – у групах раннього віку, 

1.2.  для дошкільного навчального закладу сел. Донець (Донецький ДНЗ)  

- 24,43 грн. за одне відвідування в день – у групах дошкільного віку; 

- 16,31 грн. за одне відвідування в день – у групах раннього віку. 

2. Встановити, що батьки або особи, що їх замінюють, вносять плату за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, які належать 

Комсомольській селищній раді у розмірі, що становить 50 %  у т.ч: 

2.1. у дошкільних навчальних закладах смт. Слобожанське (ДНЗ № 1, ДНЗ № 

3, ДНЗ № 7)  

-  12,31 грн. за одне відвідування в день – у групах дошкільного віку; 

- - 9,16 грн. за одне відвідування в день – у групах раннього віку, 

2.2.  у дошкільному навчальному закладі сел. Донець (Донецький ДНЗ)  

- 12,22 грн. за одне відвідування в день – у групах дошкільного віку; 

- 8,16 грн. за одне відвідування в день – у групах раннього віку. 

3. Збільшити з 01 червня по 31 серпня 2017 року витрати на харчування у 

дошкільних навчальних закладах, які належать Комсомольській селищній раді 

на 10%. 

4. Звільнити від плати за харчування в дошкільних навчальних закладах, які 

належать Комсомольській селищній раді: 



 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 дітей-інвалідів; 

 дітей із сімей, у 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 комунальних дошкільних навчальних закладах; 

 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

4. Визначити розмір оплати за харчування дітей із багатодітних сімей 50% 

від встановленої батьківської плати. 

5. Звільнення дітей пільгових категорій, передбачених у п.3-4 цього рішення, 

здійснювати за рішенням виконавчого комітету на підставі заяв батьків або 

осіб, які їх заміняють та наданих до них документів відповідно до 

законодавства. 

6. Бухгалтерії Комсомольської селищної ради проводити нарахування плати 

за харчування дітей та батьківської плати в дошкільних навчальних закладах, 

які належать Комсомольській селищній раді відповідно до п. 1 - 5 даного 

рішення починаючи з лютого 2017 року. 

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення V сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ  скликання «Про встановлення вартості харчування дітей та 

батьківської плати з 01.01.2016 року у дошкільних навчальних закладах, які 

належать Комсомольській селищній раді» від 28 січня 2016 року № 70 – VIІ.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального 

захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії 

Сілаєва В.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                           Д. М. Діхтяр 

 

 


