
        
 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  24 грудня 2020 року                                                                                       № 147-VІІІ 

 

Про встановлення середньої 

 вартості харчування  дітей  

в закладах дошкільної освіти  

та дошкільних підрозділах  

Ларжанського і Матроського 

 закладів загальної середньої освіти  

 Саф’янівської сільської ради  

Ізмаїльського району  Одеської області 
 

        Відповідно до  ст. ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628 

(зі змінами та доповненнями), Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району  Одеської 

області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити середню вартість харчування на одну дитину в закладах дошкільної освіти 

та дошкільних підрозділах Ларжанського і Матроського закладів загальної середньої 

освіти  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  Одеської області у 2021 

році: вікова група з 1 до 3 років в  розмірі 39,60 грн. на день та вікова група з 3 до 6(7) 

років в  розмірі 59,53 грн. на день, що складає 100 % виконання норм харчування, 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 353 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591». 
 

2. Встановити плату батьків в розмірі 40% від вартості харчування дитини в закладах 

дошкільної освіти та дошкільних підрозділах Ларжанського і Матроського закладів 

загальної середньої освіти  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  Одеської 

області. 
 

3. Зменшити розмір плати на 50% для батьків, у сім'ях яких є троє і більше дітей.  
 

4.  Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють у сім'ях, 

сукупний дохід в яких на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував 

рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку 

встановлюється Законом України «Про державний бюджет України» для визначення 

права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних 

дошкільних навчальних закладах. 
 

5. Звільнити від плати за харчування в закладах дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділах Ларжанського і Матроського закладах загальної середньої освіти  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району  Одеської області: 



- батьків дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають 

під опікою і виховуються в сім'ях; 

- батьків дітей-інвалідів; 

- батьків дітей із сімей, які отримують  допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

- дітей учасників АТО; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб; 

- діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів. 
 

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

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

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

плата з батьків не стягується. 
 

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

розміру плати, плата стягується в розмірі, що не перевищує 40% від вартості харчування 

дитини на день. 
 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту 

населення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

 

 

 

 

Саф’янівський сільський  голова                                                       Наталія ТОДОРОВА 


