
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28  січня   2015 року                                                                        № 4 
 

Про встановлення батьківської плати 

за харчування дітей в ДНЗ № 2 яслі-сад  

„Буратіно”  

 

         Керуючись Законом України „Про внесення змін та визначення такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 

№ 76-VIII, ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з 

метою порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

комунальних дошкільних закладах,  виконавчий комітет селищної ради     

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Встановити з 01.01.2015 року батьківську плату за одне відвідування 

дитиною ДНЗ № 2 яслі-сад „Буратіно”, виходячи з норм харчування на один 

день в розмірах: 

для  груп раннього віку - 60%,   що складає   7,50 грн; 

для  дошкільних груп    - 60%,   що складає 10,00 грн, 

(розрахунок додається). 

 

2. Встановити, що від батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ № 2 

„Буратіно”  повністю звільняються батьки або особи, які їх замінюють: 

2.1. Із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

2.2. Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; 

2.3. Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків. 

 

3. Зменшити розмір плати за харчування на 50% для батьків, у сім’ях 

яких троє і більше дітей, при цьому нарівні 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, позбавлених їх батьківських прав, засудженим 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 ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися на 

протязі року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний 

термін після подання в ДНЗ наступних документів: 

        4.1. Заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення 

від плати за харчування дитини; 

4.2. Довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 

4.3. Копія рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або 

дитиною, позбавленою батьківського піклування; 

4.4. Довідка з управління праці та 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 ДНЗ.  

 

5. Керівництву ДНЗ № 2 „Буратіно”, у зв’язку з обмеженістю 

фінансування, дозволити зниження норм харчування до 60%. 

 

6. Батьківська плата проводиться за дні відвідування дитиною ДНЗ. 

 

7. Плата вноситься не пізніше 20-го числа поточного місяця . 

 

8. Визнати такими, що втратили чинність: 

8.1. Рішення виконавчого комітету „Про пільги по батьківській платі за 

харчування дітей в ДНЗ № 2 „Буратіно”” від 26.02.2014 № 14; 

8.2. Рішення виконавчого комітету „Про затвердження розміру 

батьківської плати за харчування дітей ДНЗ № 2 „Буратіно”” від 30.08.2012 

№ 50. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера 

Жуковську Т.Г. 

 

 

Селищний голова                                                                   О.Пасько 

 
 


