
 

                                                                        

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Друга  сесія                                                                              Восьмого скликання 

від 23 грудня  2020 року                                                                                 №21  

 

Про встановлення плати для 

батьків за харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах 

та закладах загальної середньої  

освіти Андрушівської міської ради 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанови 

Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постановою Кабінету 

Міністрів України №116 від 02.02.2011 «Про затвердження порядку надання 

послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки 

№667 від 21.11.2002р. «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення повноцінного 

харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій закладів загальної  освіти, 

вихованців  закладів дошкільної освіти Андрушівської міської ради, врахувавши 

рекомендації постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного 

виховання, культури та соціальної політики та з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету та фінансів, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Встановити на 2021 рік вартість харчування вихованців  закладів дошкільної 

освіти Андрушівської міської ради з 01.01.2021 у розмірі до 35 гривень на одну 

дитину в день, а у вікових групах до 3-х років- 30 грн. на одну дитину в день. 

2. Встановити в закладах дошкільної освіти  Андрушівської міської ради:  

“Малятко”, “Дзвіночок”, “Сонечко”, МЦРД “Дюймовочка”,  Гальчинськиому 

закладі дошкільної освіти“Теремок”, Павелківському закладі дошкільної освіти 

“Ромашка”,  Лісівському закладі дошкільної освіти “Колобок”, Нехворощанському 



закладі дошкільної освіти “Дзвіночок”, Бровківському закладі дошкільної освіти 

“Ромашка”, Городківському закладі дошкільної освіти “Зернятко”, Яроповецькому 

закладі дошкільної освіти “Теремок”, Зарубинецькому закладі дошкільної освіти  

“Пізнайко” та дошкільних структурних підрозділах “Чебурашка” Міньковецької 

гімназії, “Сонечко” Мостівської гімназії, “Журавлик” Антопільської гімназії на 

2020 рік: 

- плату для батьків за харчування дітей - в розмірі 50 відсотків від вартості 

харчування на день; 

- пільгову 25 % плату для батьків за харчування дітей, сім’ям, які мають трьох і 

більше дітей віком до 18 років. 

3. Звільнити від сплати за харчування: 

- дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей - з інвалідністю; 

- батьків, дітей або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму(гарантованого мінімуму),  встановленого законом про 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти; 

- дітей  батьки, яких учасники антитерористичної операції (АТО) та операції 

обʼєднаних сил (ООС); 

- батьків дітей з малозабезпечених сімей, за наявності відповідних підтверджуючих 

документів; 

- батьки, сім’ї яких оформили опіку над неповнолітніми дітьми-сиротами та дітьми 

позбавленими батьківського піклування. 

4.Встановити на 2021 році вартість харчування учнів  закладів 

загальної  середньої  освіти у розмірі до 12 гривень на одну дитину в день. 

5.Забезпечити  у  2021році безкоштовним харчуванням дітей з числа учнів 1-4 

класів (у тому числі із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» закладів 

загальної середньої освіти Андрушівської міської ради та учнів: 

яким із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантується пільгове 

харчування; 

дітей — сиріт та дітей позбавлених  батьківського піклування; 

з числа дітей з особливими освітніми потребами (діти - інваліди); 

дітей - батьки, яких учасники антитерористичної операції (АТО) та операції 

обʼєднаних сил (ООС). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В) та  з питань 

освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики 

(Ющинський Ю.В.) 

 

 

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 


