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П’ятнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання  

 

РІШЕННЯ 

січня 2019 року                                          смт Гриців                                                 ПРОЕКТ 

                    І. Варава 

Про встановлення батьківської  

плати за утримання дітей в  

дошкільних навчальних закладах,  

які розташовані на території  

Грицівської ОТГ на 2019 рік 

 

Керуючись п. 29 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міносвіти і науки від 21.11. 2002 р. 

№667 «Про затвердження Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 

врегулювання питань плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах, які 

розташовані на території Грицівської ОТГ, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2019 рік ставку плати за утримання дітей в дошкільних навчальних 

закладах, які розташовані на території Грицівської ОТГ в розмірі 50% вартості харчування в 

місяць; 

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

дітей 

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

посвідчення та довідка про склад сім’ї; 

4. Звільняються від плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах, які 

розташовані на території Грицівської ОТГ: 

4.1. Батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена 

сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

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

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

комунальних дошкільних навчальних закладах; 

4.2. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім'ях,  



4.3. Діти працівників органів внутрішніх справ, та учасників бойових дій, які загинули під 

час виконання службових обов'язків 

5 Підставою для звільнення від плати за утримання дітей в  дошкільних навчальних закладах, 

які розташовані на території Грицівської ОТГ, є довідка про призначення допомоги, видана 

органами управління соціального захисту населення та копії відповідних посвідчень чи 

рішень 

6. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За 

дні, у які дитина не відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, 

відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів) тощо), 

плата з батьків не справляється 

7. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення 

розміру плати, плата справляється в повному розмірі 

8. Рішення четвертої позачергової  сесії Грицівської селищної ради VІI скликання від 26 

січня 2018 року №5 «Про встановлення батьківської плати за утримання дітей в дошкільних 

навчальних закладах, які розташовані на території Грицівської ОТГ на 2018 рік», вважати 

такими, що втратило чинність 

9. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення відповідно до 

чинного законодавства. 

10. Рішення вступає в силу з 01.01.2019р. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) та постійну комісію з питань   

соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури та молоді (голова комісії 

Зарудзей О.І.) 

 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                                  Л.Тіфенбах 

 

Підготував: 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму, зовнішніх і внутрішніх зв’язків 

 


