
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

” 28 ”  січня 2016 року                                                              № 7 
 

Про встановлення батьківської плати 

за харчування дітей в ДНЗ № 2 ясла-сад  

«Буратіно» Власівської  селищної ради 

 

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 24.12.2015р № 911-VIII, ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», з метою впорядкування батьківської плати за перебування 

дітей у комунальному дошкільному навчальному закладі,  виконком селищної 

ради  

    

ВИРІШУЄ: 

 

1. Встановити з 01.02.2016 року батьківську плату за одне відвідування 

дитиною ДНЗ № 2 ясла-сад «Буратіно» Власівської селищної ради, виходячи з 

норм харчування на один день в розмірах: 

1)  для  груп  раннього віку - 60%, що складає 9,00 грн;  

2)  для  дошкільних груп     - 60%, що складає 12,00грн, 

(розрахунок додається). 

 

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

«Буратіно» повністю звільняються батьки або особи, які їх замінюють: 

1)  із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України « Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

2)  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; 

3)  дітей-інвалідів; 

4)  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: 

1)  заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від 

плати за харчування дитини; 

2)  довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 

3)  копія рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або 

дитиною, позбавленою батьківського піклування; 

4)  довідка з управління праці та соціального захисту населення, про 

виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї (для 

малозабезпечених сімей); 

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. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ. 

 

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

 

8. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

від 28.01.2015 № 4 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в 

ДНЗ № 2 ясла-сад «Буратіно» Власівської селищної  ради». 

 

 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера Жуковську Т.Г. 

  

 

Селищний голова                                                                   А.Г.Бабаченко 



до рішення виконавчого комітету 

від 28 січня 2016  № 7

від 1 до 

3 років

від 3 до 

6 років

від 1 до 

3 років

від 3 до 

6 років

Хліб житній 15 20 8,20 0,12 0,16

Хліб пшеничний 50 70 12,05 0,60 0,84

борошно пшеничне, крохмаль 15 20 7,75 0,12 0,16

Крупи, бобові 30 40 14,40 0,43 0,58

макаронні вироби 30 40 12,30 0,37 0,49

картопля 120 180 4,60 0,55 0,83

овочі різні 150 180 9,50 1,43 1,71

фрукти свіжі, цитрусові 40 60 15,00 0,60 0,90
соки 50 50 10,40 0,52 0,52

кондитерські вироби 5 10 21,80 0,11 0,22

цукор 30 40 14,30 0,43 0,57

масло вершкове 10 20 43,60 0,44 0,87

олія 6 6 26,60 0,16 0,16

яйця, штук 0,25 0,50 1,65 0,41 0,83

молоко, кисломолочні продукти 290 310 11,15 3,23 3,46

сир кисломолочний 30 40 53,20 1,60 2,13

сир твердий 3 3 71,00 0,21 0,21

сметана 5 10 31,60 0,16 0,32

м'ясо, м'ясопродукти 60 85 35,00 2,10 2,98

риба, рибопродукти 20 35 50,00 1,00 1,75

кава злакова, цикорій 1 1 115,00 0,12 0,12

какао 1 1 150,00 0,15 0,15

чай 0,2 0,2 146,70 0,03 0,03

сіль, сіль йодована 2 5 3,10 0,01 0,02

дріжджі 1 1 14,25 0,01 0,01

лавровий лист 0,05 0,05 106,10 0,01 0,01

сухарі панірувальні 2 2 0,00 0,00

томатна паста 2 2 33,40 0,07 0,07

ванільний цукор 0,1 0,1 51,55 0,01 0,01

кислота  лимонна 0,1 0,1 0,00 0,00

Х Х Х 15,00 20,00

60% 60%

9,00 12,00

Г.Зінченко

вікова група

батьківська плата

Начальник планово-економічного відділу         

Додаток

Розрахунок вартості харчування  1  дитини в  день   згідно норм 

(постанова КМУ №1591 від 22.11.2004)

найменування продуктів

денна норма на 

одну дитину, 

грамів

Ціна за 1 кг 

на 01.01.2016

Вартість 

 


