
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ПОЗАЧЕРГОВА 

ІІІ СЕСІЯ       VIIІ СКЛИКАННЯ 

 
    15  грудня    2020   року                                                                     Р  І Ш Е Н Н Я   № 30    

 

Про встановлення норми витрат  
на харчування дітей в  
закладах дошкільної освіти  

Старосалтівської селищної ради  
та розміру батьківської плати  на 2021 рік 

 

           Відповідно до Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України «Про 
дошкільну освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року 
№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», від 22.11.204 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», «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 листопада 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06.12.2002 року за №953/7241 (зі змінами і доповненнями), «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України» від 24 грудня  2015 року № 911-III, наказу 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від              
15.08.2006  N 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Постанови 
Головного державного санітарного лікаря від 22.09.2020 №55 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою забезпечення дітей 
дошкільного віку повноцінним харчуванням та дотриманням встановлених норм 
харчування в дошкільних навчальних закладах, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань планування бюджету, на підставі ст.26 та 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Старосалтівська селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1. Встановити норму витрат на харчування однієї дитини в дошкільних навчальних 
закладах з 01 січня 2021 року в сумі 45.00 (сорок п’ять гривень 00 коп.) в день. 
 

2. Встановити батьківську плату за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах 
в розмірі 60% від встановленої вартості харчування дітей. 
• На підставі Порядку № 667, встановити пільги на харчування у розмірі 100% від 
встановленої вартості наступним категоріям дітей: 



• Діти з малозабезпечених сімей (Документи - довідка з Управління праці та 
соціального захисту населення - оригінал. (поновлюється 1 раз на півроку); свідоцтво 
про народження дитини - копія; довідка з місця проживання про склад сім'ї – оригінал); 
• Діти-сироти (під опікою) (Документи - свідоцтво про народження дитини - копія; 
рішення суду про опікунство – копія). 
свідоцтво про народження дитини - копія; довідка з місця проживання про склад сім'ї 
– оригінал). 

• Дітям з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах 

3. На підставі Порядку № 667, встановити пільги на харчування у розмірі 50% від 
встановленої вартості наступним категоріям дітей: 
• Діти військових, які брали (беруть) участь в АТО (Документи -посвідчення 
учасника війни - копія; документ, що підтверджує належність особи до учасників війни 
відповідно до ст.8, ст.9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" - копія; документи про безпосереднє залучення до виконання 
завдань АТО в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника 
чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України - 

копія; 
• Діти з багатодітних сімей (Документи - свідоцтво про народження всіх дітей - 
копія; посвідчення багатодітної сім'ї - копія; довідка з місця проживання про склад сім'ї 
- оригінал)  
 

4. Збільшити вартість харчування дітей на оздоровчий період 2021 року на 10%. 

 

5.  Завідуючим закладів дошкільної освіти довести рішення селищної ради до відома 

батьків. 

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську комісію 
з питань  фінансів,  бюджету, планування, соціально-економічного розвитку,  
інвестицій та  міжнародного співробітництва (Супрун Р.О.).        
 

 

 

 

Старосалтівський  селищний голова оригінал підписано Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 


