
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

______жовтня  2021 року             м. Шепетівка                        №                 

Про встановлення плати та надання 

пільгових умов за харчування дітей в 

закладах дошкільної освіти Шепетівської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

 

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

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

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

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах» зі змінами від 08.04.2016 №402, Постанови Кабінету Міністрів від 26.08.2002 № 

1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» 

(зі змінами від 23.12.2020 №1313), керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити розмір вартості плати за харчування в закладах дошкільної освіти 

Шепетівської міської територіальної громади на одну дитину в день з 01.01.2022 по 

31.12.2022: 

- в групах раннього віку (ясельних) – 33 гривні 26 коп. 

- в дошкільних групах – 47гривень 44 коп.; 

- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 60 гривень 18 коп.  

Кошторис вартості  харчування додається. 

2. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти Шепетівської міської територіальної громади в розмірі 60% від вартості загального  

харчування на день з 01.01.2022 по 31.12.2022: 

- в групах раннього віку (ясельних) – 19 гривень 95 коп.; 

- в дошкільних групах – 28 гривень 46 коп. 

- в групах з цілодобовим перебуванням дітей – 36 гривень 10 коп. 

3. Дозволити керівникам закладів дошкільної освіти, при наявності звернень від 

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

4. Забезпечити надання пільгових умов щодо звільнення від оплати за харчування 

дітей, які проживають в Шепетівській міській територіальній громаді 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 комунальних закладах дошкільної освіти, 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, дітям з інвалідністю, дітям, батьки яких є 

(були) учасниками АТО/ООС, дітям працівників органів внутрішніх справ, які загинули під 

час виконання службових обов’язків, дітям, які мають статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітям з числа внутрішньо переміщених осіб, 



дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 

суверенітету України. 

5. Встановити пільгу у розмірі  50% оплати, зазначеного в п.2 даного рішення,  

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

Шепетівської  міської територіальної громади. 

6. Для дітей із сімей, які належать до інших територіальних громад, що 

відвідують ЗДО Шепетівської міської територіальної громади відшкодування фактичних 

витрат по їх утриманню здійснюється згідно  ст. 93 Бюджетного кодексу України відповідно 

до укладених угод в розмірі  річних кошторисних призначень по захищених статтях із 

розрахунку на одну дитину.   

7. Рішення виконавчого комітету від 19.08.2021 № 253 «Про встановлення плати 

та надання пільгових умов за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Шепетівської 

міської територіальної громади на вересень-грудень 2021 року» вважати таким, що втратило 

чинність з 01.01.2022 року. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Г.Безкоровайну  та начальника управління освіти Л.Тихончук. 

 

 

 

Міський голова                                     Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  від 

__________2021 №___ 

 

К О Ш Т О Р И С 
вартості  харчування на  2022 року для дітей в закладах дошкільної освіти м.Шепетівки та 

дітей дошкільного віку Плесенького старостинського округу, Пліщинського старостинського 

округу на одну дитину в день: 

 

Орієнтовний розрахунок вартості трьохразового харчування на день : 

 

в групах раннього віку (ясельних) в дошкільних групах 
Сніданок – 100% - 5,23грн. Сніданок –    100% - 7,40 грн. 

        60% - 3,13 грн.                                                                                       60%   - 4,44 грн.      

 

Обід -          100% - 15,48 грн. Обід –            100% - 21,50 грн. 

        60%   - 9,28   грн.                                                                                   60%   - 12,90 

грн.    

  

Полудень -      100% - 12,55грн. Полудень –    100% - 18,54 грн. 

            60%    - 7,53 грн.                                                                                 60% - 11,12 

грн.       

  

ВСЬОГО:  100% - 33,26                                                                ВСЬОГО:     100% - 47,44 
                     60% - 19,95                                                                                         60% - 28,46 
  

Орієнтовний розрахунок вартості чотирьохразового харчування на день : 

в дошкільних групах 
 

Сніданок –    100% - 7,40 грн. 

           60%  - 4,44 грн.       

 

Обід -          100% - 21,50 грн. 

                     60% - 12,90  грн.    

  

Полудень –    100% - 18,54грн. 

           60% - 11,12 грн. 

Вечеря      -    100% - 15,22 грн. 

                         60% - 9,13 грн. 

 
ВСЬОГО:     100% - 60,18 
                        60% - 36,10 
 

 Начальник  управління освіти      Людмила ТИХОНЧУК  

Керуючий справами  

виконавчого комітету      Наталія БІЛАС 

 

 

 


