
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 лютого 2014 року                                                                         № 14 

 

Про пільги по батьківській  

платі за харчування дітей 

в дошкільному навчальному 

закладі « Буратіно»  

 

 Керуючись Законами України «Про Державний бюджет України на 

2014 рік», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. №1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів» та наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. 

№667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», виконавчий комітет селищної ради 

 

ВИРІШИВ :  

 

1. Встановити, що від плати за харчування дітей в дошкільному закладі 

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

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

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

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

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; 

- дітей, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків. 

 

2. Розмір плати зменшується 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, позбавлення їх батьківських прав, засудженим до позбавлення 

волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на 

примусове лікування тощо.; 

- двоє і більше дітей відвідує дошкільний навчальний заклад. 

 



3. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування 

дітей у дошкільному навчальному закладу проводиться щорічно і може 

переглядатися на протязі року, але не більше одного разу, та запроваджується в 

місячний термін після подання ДНЗ наступних документів: 

  - Заява одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від 

плати за харчування дитини. 

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

  - Копія рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або 

дитиною, позбавленою батьківського піклування. 

 - Довідка з управління праці та соціального захисту населення, про 

виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї, (для 

малозабезпечених сімей). 

  - Копії інших довідок, що підтверджує відповідний соціальний статус 

дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування в ДНЗ.  

  

4. Виконком селищної ради залишає за собою право в кожному окремому 

випадку вирішувати питання зменшення або звільнення від батьківської плати в 

залежності від обставин  матеріального стану та проживання сімей. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера ВБОЗ Жуковську Т.Г. 

 

Селищний голова                                                                      О.Пасько 

 


