
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 29 грудня  2022 року                                                                               № 147 

с. Дмитрівка 

 

Про встановлення батьківської  плати за харчування дітей в закладах 
дошкільної освіти «Івушка», «Малятко»,  «Пролісок», «Ягідка» 

Дмитрівської сільської ради  з 02 січня 2023 року 
 

Керуючись статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 
підпунктом 2.2. 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 року 
№ 667, підпунктом 8 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку», враховуючи пропозиції начальника відділу освіти, молоді та 
спорту Дмитрівської сільської ради Бойко Н.О., виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради 

 

вирішив: 
 

 1. Забезпечити з 02 січня 2023 року безкоштовним харчуванням у 
закладах дошкільної освіти, за наявності підтверджуючих документів, дітей 
пільгових категорій, а саме:  

 1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(підтверджуючі документи: копія свідоцтва про народження дитини або іншого 
документу, який посвідчує особу; копія рішення виконавчого органу місцевої 
ради за місцем проживання дитини про надання статусу дитини-сироти або 
дитини, позбавленої батьківського піклування); 

  2) дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (підтверджуючі 
документи: копія свідоцтва про народження дитини або іншого документу, 
який посвідчує особу; довідка про отримання соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям за останні 6 місяців, видана відділом соціального 
захисту населення); 
        3) дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, в тому числі 
загиблих, (підтверджуючі документи: копія свідоцтва про народження дитини 
або іншого документу, який посвідчує особу; копія «Посвідчення учасника 
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бойових дій» батька чи матері; для дітей, батьки яких загинули (померли) 
або пропали безвісти  – довідка, що видається матері або іншому 
повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну за місцем реєстрації 
дитини); 
       4) дітей, батьки яких мобілізовані відповідно до Указу Президента України  
від 24.02.2022 року №69/2022 «Про загальну мобілізацію», Указу Президента 
України  від 17.05.2022 року №342/2022 «Про продовження строку проведення 
загальної мобілізації», Указу Президента України  від 12.08.2022 року 
№574/2022 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», Указу 
Президента України  від 07.11.2022 року №758/2022 «Про продовження строку 
проведення загальної мобілізації», (в тому числі загиблих) – (підтверджуючі 
документи: копія свідоцтва про народження дитини або іншого документу, 
який посвідчує особу, довідка  військового командування про мобілізацію  
відповідно до Указу Президента України  від 24.02.2022 року №69/2022 «Про 
загальну мобілізацію», Указу Президента України  від 17.05.2022  року 
№342/2022   «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», 
Указу Президента України  від 12.08.2022 року №574/2022 «Про продовження 
строку проведення загальної мобілізації», Указу Президента України  від 
07.11.2022 року №758/2022 «Про продовження строку проведення загальної 
мобілізації» із зазначенням дати мобілізації); 
       5) дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,  дітей , які  мають статус  
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 
(підтверджуючі документи: копія свідоцтва про народження дитини або іншого 
документу, який посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, видана відділом соціального захисту населення, копія 
рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів, прийнятого органом опіки та піклування);  
         6) дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус  
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (підтверджуючі документи: 
копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, який посвідчує 
особу; дітям загиблих  осіб – довідка, що видається матері або іншому 
повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну за місцем реєстрації 
дитини); 
       7) дітей закладів дошкільної освіти, розташованих на територіях 
радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження,  
дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, 
що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення  з моменту аварії  
до прийняття  постанови про відселення, відповідно до  Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (підтверджуючі документи: копія свідоцтва про 
народження дитини або іншого документу, який посвідчує особу; копія 
посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи», копія посвідчення 
«Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи», видані згідно до 
постанови Кабінету Міністрів України № 551 від 11 липня 2018 року «Деякі 
питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
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катастрофи, та іншим категоріям громадян»); 
8) осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням 

органу місцевого самоврядування. 
 2. Забезпечити дітей непільгових категорій закладів дошкільної освіти  

харчуванням з розрахунку:  
   - за рахунок коштів місцевого бюджету – в розмірі 47,60 грн, що 
становить 70% від вартості харчування однієї дитини в день; 

   - за кошти батьків  – 20,40 грн, що становить  30% від вартості  
харчування однієї дитини в день.  
        3. Нарахування плати проводити за дні відвідування дитиною установи. 
 4. Звільнити на 50% від сплати за харчування батьків, які виховують троє 
і більше дітей. 
   5. Дане рішення оприлюднити в інформаційному бюлетені «Вісник  
Дмитрівської громади», на офіційному веб-сайті Дмитрівської сільської ради, 
дошках оголошень в закладах дошкільної освіти. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Дмитрівської сільської ради від 30 вересня  2022 року № 116 «Про 
встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної 
освіти «Івушка», «Малятко», «Пролісок», «Ягідка» Дмитрівської сільської ради  
з 01 жовтня 2022  року», з 02 січня 2023 року.  

 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Бойко Наталію. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                   Наталія СТИРКУЛЬ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


