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1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного 

регулювання 

Відповідно до наказу Міносвіти і науки від 21.11.02 р. №667 «Про затвердження Порядку 

встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних 

та інтернатних навчальних закладах», розмір плати встановлюють органи місцевого 

самоврядування один раз на рік з урахуванням матеріального стану сімей та режиму роботи 

закладу. Вони можуть установлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних 

місцевих бюджетів. 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки або особи, які їх 

замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному 

навчальному закладі в розмірі, визначених органами місцевого самоврядування. 

Враховуючи скрутне матеріальне становище бюджетних установ, постійне зростання цін 

на продукти харчування, підвищення мінімальної з/плати та інші вагомі чинники, виникає 

нагальна потреба у перегляді розміру батьківської плати у дошкільних навчальних 

закладах, які розташовані на території Грицівської селищної ради (об’єднаної 

територіальної громади). 

2.Визначення цілей державного регулювання 

Встановлення розміру батьківської плати є необхідним і зумовлено такими причинами: 

забезпечення стабільної роботи дошкільних навчальних закладів та покращення 

харчування дітей у дошкільних начальних закладах. Враховуючи вище наведене, плату 

батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Грицівської селищної ради 

в день необхідно встановити а розмірі 50 % від вартості одного діто-дня харчування. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту виникає законодавча підстава для 

нарахування, сплати та одержання коштів за харчування дітей в ДНЗ, які розташовані на 

території Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади. Окрім цього це 

дає право надавати пільги по сплаті батьківської плати, відповідно до Закону України «Про 

дошкільну освіту», до Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міносвіти і науки від 21.11.02 р. №667 (із змінами), а саме : 

- Зменшити розмір плати за харчування на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей 

(Підставою для зменшення розміру плати за харчування на 50% є копія відповідного 

посвідчення та довідка про склад сім’ї); 

- Від плати за харчування дітей відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" 

звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного 

члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення  прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет 

України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і 

комунальних дошкільних навчальних закладах, а також батьки дітей та особи, які їх 
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замінюють, із сімей, що 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. 

- Плата з батьків чи осіб, які їх замінюють, не справляється за харчування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, 

діти з інвалідністю, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов'язків (Підставою є копія відповідного посвідчення та довідка 

про склад сім’ї) 

Звільнення батьків від сплати проводиться щорічно і може переглядатися протягом року 

але не більше одного разу та запроваджується в місячний термін після подання відповідних 

документів.  

4. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття 

запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження на 

виконання вимог регуляторного акту 

Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акту здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України. 

Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах повинна вноситись не пізніше 

25 числа поточного місяця, за який вноситься плата до банківських установ. Завідувачі ДНЗ 

несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати.  

Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу. За дні, у які дитина не 

відвідувала заклад, плата з батьків не справляється. 

В разі прийняття цього регуляторного акта в результаті збільшення батьківської плати за 

харчування дітей очікуються додаткові надходження до місцевого бюджету, що дає 

можливість витрачання бюджетних коштів на поліпшення матеріально-технічної бази 

дитячого садка, проведення поточних ремонтів, забезпечення закладу підпискою 

періодичної прес та педагогічним матеріалом, оплата енергоносіїв. 

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є такі Фактори : 

- неплатежі батьків; 

- зміни у законодавстві.  

5. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту 

Впровадження цього регуляторного акта дозволить контролювати: 

- кількість вихованців дошкільного навчального закладу; 

- загальний обсяг коштів на фінансування дошкільного навчального закладу; 

- аналіз батьківської плати за 2 роки; 

- соціальна спрямованість даного проекту; 

- результативність діяльності закладів. 

6. Визначення показників результативності регуляторного акту 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» виконавчим комітетом селищної ради.  

Базове відстеження результативності регуляторного акту планується проводити протягом 

терміну його дії. 

7. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватися відстеження результативності 

регуляторного акту це – аналіз статистичної інформації за даними бухгалтерського обліку 

в ДНЗ та опитування батьків, діти яких відвідують ДНЗ. 

Розробником проекту є комісія з питань вивчення та надання експертних висновків про 

відповідність проекту регуляторного акту вимогам Закону України. 

 

 

Начальник відділу освіти, культури,туризму, 

молоді та спорту                                                                                              І. Варава   


