
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 

_ грудня 2018 року                                  м. Шепетівка                                         №  

 
Про встановлення плати та надання пільгових умов 

за харчування дітей в дошкільних  

навчальних закладах 
 

Відповідно до Законів України  «Про дошкільну освіту», «Бюджетний кодекс України», 

«Про державну допомогу сім'ям із дітьми»,  наказу Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах» зі змінами від 08.04.2016р. №402, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити розмір батьківської плати в дошкільних навчальних закладах на 2019 рік  з 

01.01.2019  в розмірі 60% від вартості харчування в день. 

2. Дозволити керівникам дошкільних навчальних закладів, при наявності звернень від 

батьків або осіб, що їх замінюють, проводити дворазове харчування учнів 1 класу. 

3. Забезпечити надання пільгових умов щодо звільнення від оплати за харчування дітей, які 

проживають в м.Шепетівка:  із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом України «Про 

Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування 

дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, а також із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до ст.19 Закону України «Про державну допомогу сім'ям 

із дітьми» (малозабезпечені сім'ї), дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, діти з інвалідністю, діти, 

батьки яких є (були) учасниками АТО, діти працівників органів внутрішніх справ, які 

загинули під час виконання службових обов’язків. 

4. Встановити  в 2019 році пільгу у розмірі  50% оплати, зазначеного в п.1 даного рішення,  

для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей (багатодітні сім'ї), що проживають 

м.Шепетівка. 

5. Для дітей із сімей, які належать до інших територіальних громад, встановити батьківську 

плату за харчування у розмірі 100% вартості харчування однієї дитини в день.  

У випадку укладання угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів між 

Шепетівською міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи іншим 

органом місцевого самоврядування, встановити батьківську плату за харчування 

відповідно до п. 1 даного рішення. 

6.  Рішення виконавчого комітету від 18.12.2017  №324 «Про встановлення плати та надання 

пільгових умов за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» вважати таким, 

що втратило чинність з 01.01.2019 року. 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В. та  

начальника управління освіти Тихончук Л.І.. 

 
Міський голова                                                                                      М.І.Полодюк 

 



 

 

 
 

Готував: 

 

методист методичного кабінету 

управління освіти                                                                       Н.О.Скрипак 

 

 

 

 

Завізовано: 

 

Заступник начальника управління освіти              Т.В.Музика  

 

Начальник юридичного відділу     Г.І.Бабась 

 

Начальник фінансового управління    В.О.Дрищ 

 

Заступник міського голови      Н.В.Стасюк 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету      В.І.Рачук 

 


