
  
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бучанського району Київської області 

3 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
24 грудня 2020 року        № 3-3-VIII 

 

с. Петропавлівська Борщагівка  
 

Про затвердження Порядку встановлення батьківської плати  

за харчування у закладах комунальної власності дошкільної освіти  

Борщагівської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 56 Закону України «Про освіту», відповідно до Закону України 

«Про дошкільну освіту», враховуючи підпорядкованість закладів комунальної 

власності дошкільної освіти Борщагівської сільської територіальної громади 

Борщагівській сільській раді, сільська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Порядок встановлення батьківської плати за харчування 

у закладах комунальної власності дошкільної освіти Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області. 

 

 

 

 

Сільський голова                              Олесь КУДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 
до рішення 3-ї сесії VIII скликання 
Борщагівської сільської ради 
від «24» грудня 2020 року №3-3-VIII  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 3-ї сесії VIII скликання 

Борщагівської сільської ради 
від «24» грудня 2020 року № 3-3-VIII 

Сільський голова 
_________________О. КУДРИК 

 

 

ПОРЯДОК  
 

встановлення батьківської плати за харчування у закладах комунальної 

власності дошкільної освіти Борщагівської сільської  

територіальної громади на 2021 рік 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до ст. 56 Закону України «Про 

освіту», законів України «Про дошкільну освіту», «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 № 1243 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 

№ 1243 «Про невідкладні  питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 р. № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 

2002 року за № 953/7241. 

 

1.2. Указаний порядок визначає розмір плати для батьків або законних 

представників дитини за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної 

освіти Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області та умови звільнення від плати або зменшення розміру плати на 

період з 01.01.2021 до 31.12.2021 року. 

 

2. Установлення плати для батьків за харчування дітей у комунальних 

закладах дошкільної освіти Борщагівської сільської територіальної 

громади  

 

2.1. Відсоток батьківської плати в день за харчування дитини в закладах 

дошкільної освіти Борщагівської сільської територіальної громади (далі - плата) 

складає 50% від загальної вартості харчування (стовідсоткова вартість за один 

день харчування не повинна перевищувати 60 грн.). 



 

2.2. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або законні 

представники дитини (далі - батьки) із сімей, які 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. 

Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування 

дітей проводиться щорічно і може переглядатися протягом року (не більше 

одного разу) та запроваджується в місячний термін після подання відповідних 

документів (довідки про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній 

квартал, виданих за місцем отримання доходів,та довідки про склад сім’ї).  

Якщо представлені батьками документи викликають сумнів щодо їх 

достовірності, директор закладу дошкільної освіти може зробити запит до 

підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо необхідних 

уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право 

батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти, плата з них справляється за весь період, на який 

батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за 

минулий рік та місяці поточного року. 

Розмір плати за поданням директора закладу дошкільної освіти встановлює 

Борщагівська сільська рада  один  раз  на рік  з  урахуванням матеріального стану 

сім’ї  та режиму роботи закладу.  Від сплати за харчування дитини звільняються 

батьки у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал 

з урахуванням індексу зростання цін не перевищує прожиткового мінімуму. 
 

2.3. Батьки не сплачують за харчування дітей у випадках, передбачених 

законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях, діти працівників 

органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, 

діти, батьки яких є учасниками бойових дій операцій об’єднаних сил та 

антитерористичних операцій за умови подання відповідних документів, діти 

внутрішньо переміщених осіб, діти з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та інклюзивних групах тощо). 
 

 2.4. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у сім’ях яких 

троє і більше дітей.  При зменшенні   на  50   відсотків  батьківської  плати  за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти  на рівні  з рідними дітьми 

виховуються 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.  

 

 



2.5. Плата за харчування дітей вноситься щомісяця, не пізніше 20 числа 

поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). 

Керівник несе відповідальність за своєчасне надходження батьківської 

плати. У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством.  

 

2.6. Батьки сплачують плату лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, 

карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, 

у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється. 

 

2.6. З  осіб,  які  не  подали  необхідних  документів  щодо звільнення  від  

плати або зменшення розміру плати,  плата справляється  в розмірі, визначеному 

Борщагівською сільською радою. 

 

3.  Дія цього Порядку поширюється на заклади комунальної власності 

дошкільної освіти Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області. 
 

 

  
 

Cільський голова               Олесь КУДРИК 


