
 

 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

від 23 січня 2019 року                             №16-од 

Про встановлення розміру батьківської плати  

у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах 

навчально-виховних комплексів  у 2019 році 

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки № 667 від 

21.11.2002 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» із змінами, рішення сесії Підволочиської селищної 

ради  № 2953 від 16 січня 2019 року «Про встановлення розміру 

батьківської плати у закладах дошкільної освіти та дошкільних групах 

навчально- виховних комплексів»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити з 1 лютого 2019 року вартість харчування дітей за один 

день відвідування дитиною Підволочиського дошкільного навчального 

закладу в розмірі 16грн. 20 коп. (шістнадцять гривень двадцять копійок) та 

сільських ЗДО і  дошкільних груп навчально-виховних комплексів в 

розмірі 10грн. 80 коп. (десять гривень вісімдесят копійок). 

2. Керівникам закладів дошкільної освіти та дошкільних груп 

навчально-виховних комплексів: 

1)  Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, 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, а також батьків дітей та осіб, які їх замінюють, із сімей, що 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям».  

2)  Звільнити від плати за харчування дітей - сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей працівників органів 

внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків. 

3)  Звільнити від плати за харчування дітей учасників бойових дій. 

4) Зменшити на 50% розмір плати для батьків, у сім’ях яких 

виховується троє і більше дітей. При зменшенні   на   50   відсотків   

батьківської  плати  за  

харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  нарівні  з  

рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки,  які проживають у  

цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а  

також  діти,  на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків,  

позбавленням їх  батьківських  прав,  засудженням  до  позбавлення  

волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на  

примусове лікування тощо.  

3. Для отримання пільги на харчування дитини батькам або особам, 

що їх замінюють необхідно подати у заклад дошкільної освіти заяву та 

підтверджуючі документи. 

4. Про прийняте рішення щодо звільнення від плати за харчування 

повідомляти відділ освіти. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишити за собою. 

 
Інга Гапанович 

 

                          Г.Р.Сакевич 


