
 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 

Шістнадцята  сесія                                                                 Восьмого скликання 

 

21.12.2021                                                                                                   №31  

 

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

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

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», постанов 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», №305 від 24.03.2021 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», 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»,   враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2022 рік вартість харчування вихованців комунальних закладів 

дошкільної освіти Андрушівської міської ради з 01.01.2022 у розмірі до 45 

гривень на одну дитину в день, а у вікових групах до 3-х років - 40 грн. на одну 

дитину в день. 

2.Встановити у 2022 році у комунальних закладах дошкільної освіти 

Андрушівської міської ради  розмір батьківської плати за харчування дитини в 

розмірі 50%  від фактичної вартості харчування в день. 



 

3.Звільнити від сплати за харчування у комунальних закладах дошкільної 

освіти  Андрушівської міської ради : 

- дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей  з особливими потребами; 

- 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  являються учасники антитерористичної операції (АТО) та 

операції обʼєднаних сил (ООС); 

-дітей з малозабезпечених сімей, за наявності відповідних підтверджуючих 

документів; 

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

дітьми позбавленими батьківського піклування; 

-батьків дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

4. Встановити на 2022 році вартість харчування дітей у закладах 

загальної  середньої  освіти у розмірі до 20 гривень на одну дитину в день. 

5. Забезпечити  у  2022 році безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів 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 потребами ; 

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, 

постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 
дітей, батьки, яких являються учасниками  антитерористичної операції (АТО) 

та операції обʼєднаних сил (ООС). 

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

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

(Паламар С.І.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Демченка С.Д. 

 

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА 


