
 

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 березня  2016року                 № 60 

смт. Голованівськ 

 

Про встановлення батьківської плати 

за харчування дітей у дошкільних  

навчальних закладах та дошкільних 

підрозділах НВК Голованівського  

району на 2016рік 

 

З метою покращення якості харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах та дошкільних підрозділах НВК Голованівського району, на 

виконання ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 25 Закону 

України «Про освіту», ч.5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів» та керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити розмір плати для батьків або осіб, які їх замінюють, за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах 

НВК у розмірі: 

 

У міській місцевості: 

- для дітей віком від 1 до 3 років – 45 % від вартості харчування в день; 

- для дітей віком від 3 до 6 (7 років) – 50 % від вартості харчування в день. 

 

У сільській місцевості: 

 – для дітей дошкільного віку – 30 % від вартості харчування в день. 

 

2. Забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку у дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів “загальноосвітній навчальний 

 

 



заклад-дошкільний навчальний заклад” шляхом зменшення розміру плати на 50 

відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, шляхом звільнення від 

плати за харчування дітей 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 рівня (гарантованого мінімуму), який 

установлено законом про Державний бюджет України, шляхом не справляння 

плати за харчування дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку в спеціальних групах, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім'ях, дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію 

районної ради з соціальних питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                 Б.Кучмій 
 

 

 


