
 

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66; 

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

                                                                                                                              проєкт 

РІШЕННЯ 

 

20 січня 2021 року         м. Липовець                                                № ___ 

 

Про порядок надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей  

у закладах дошкільної освіти Липовецької територіальної громади 

 

           Відповідно до п. 1 ч. а ст. 32 та п. 3. ч. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 35 Закону України «Про дошкільну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів», п. 2 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних  і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. № 667,  рішень 3 

сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 21.12.2020р. № 42 «Про 

місцевий бюджет Липовецької міської територіальної громади на 2021 рік» та 

№ 43 «Про затвердження Міських програм», з метою забезпечення надання 

додаткових пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок надання пільг щодо батьківської плати за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти Липовецької територіальної 

громади згідно додатку. 

 

2. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської 

ради (Білозерова Л.П.) здійснювати фінансування витрат на харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти громади, батьки яких мають пільгу на плату за 

харчування дітей, в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на 2021 

рік. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу ФОМІНУ. 

 

В.о. міського голови                                                               Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Виконавець: 
Начальник управління освіти,  

культури, молоді та спорту                                                           Леся БІЛОЗЕРОВА 

 
ПОГОДЖЕНО:       

Секретар міської ради                                                                  Олеся НАЗАРЕНКО 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                                  Алла БАБИЧ  

Заступник міського голови                                                                  Ольга ФОМІНА  

Заступник міського голови                                              Сергій КРОПИВНИЦЬКИЙ 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення                                     Ірина ДЗІПЕТРУК 

Керуючий справами (секретар)                                                         

виконавчого комітету ради                                                                 Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Додаток  

                                до рішення виконкому 

                                міської ради 

                                20.01.2021р. № ___ 

 

 
 

ПОРЯДОК 

 надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Липовецької територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Липовецької територіальної громади (далі - 

Порядок) розроблено на виконання рішення 3 сесії Липовецької міської ради 8 

скликання від 21.12.2020р. № 42 «Про місцевий бюджет Липовецької міської 

територіальної громади на 2021 рік», відповідно до п. 2 ст. 35 Закону України 

«Про дошкільну освіту», п. 2 Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 р. № 667, п. 1 ч. а ст. 32 та п. 3. ч. б ч. 1 ст. 34  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних закладів», з метою пільгування плати за харчування. 

2. Встановлення пільги для батьків за перебування дітей  

у дошкільному навчальному закладі 

 

2.1. Згідно рішення 3 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 

21.12.2020р. № 42 «Про місцевий бюджет Липовецької міської територіальної 

громади на 2021 рік» плату за харчування дітей у дошкільних закладах 

встановлено розмірі 40% за рахунок місцевого бюджету та 60% - за рахунок 

батьківської плати. 

2.2. Звільняються від плати за харчування діти-сироти; діти, позбавлені 

батьківського піклування, та діти-інваліди. 

2.3. Звільнення від плати за харчування дітей, перелічених у п.  2.2 цього 

Порядку, надається за умови подання до управління освіти, культури, молоді та 

спорту Липовецької міської ради (далі - Управління) одним із  батьків, або осіб, 

що їх заміняють, наступного пакету документів: 

- письмової заяви на ім’я начальника Управління, до якої додаються: 

- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 

- ксерокопія рішення суду про опікунство (для дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського піклування); 

- довідка, видана лікарсько-консультаційною комісією (для дітей-

інвалідів). 



2.4. Звільняються  від плати за харчування діти учасників АТО/ООС та 

діти загиблих учасників АТО/ООС. 

2.5. Звільнення від плати за харчування дітей, перелічених у п. 2.4 цього 

Порядку, надається за умови подання до Управління одним із  батьків, або осіб, 

що їх заміняють, наступного пакету документів: 

- письмової заяви на ім’я начальника Управління, до якої додаються: 

- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 

- ксерокопія посвідчення (довідки) учасника АТО/ООС. 

2.6. Звільняються від оплати за харчування діти батьків або осіб, що їх 

замінюють, сукупний дохід в сім’ях яких на кожного члена за попередній 

квартал не перевищував рівня забезпеченості прожиткового мінімуму, який 

щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визнання 

права на звільнення від плати за харчування дітей у комунальних навчальних 

закладах. 

2.7. Звільнення від плати за харчування дітей, перелічених у п. 2.6 цього 

Порядку, надається за умови подання до Управління одним із  батьків, або осіб, 

що їх заміняють, наступного пакету документів: 

- письмової заяви на ім’я начальника Управління, до якої додаються: 

- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 

- довідка про дохід із УПСЗН; 

- довідка з центру зайнятості і податкової служби, якщо батьки не 

працюють; 

- довідка з місця роботи про заробітну плату за останні три місяці (обох 

батьків, або осіб, що їх замінюють). 

Довідки про доходи та склад сім’ї оновлюються щоквартально. 

2.8. Звільняються від плати за харчування батьки дітей або особи, що їх 

заміняють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

2.9. Пільгування плати за харчування дітей, перелічених у п. 2.8 цього 

Порядку, надається за умови подання до Управління одним із  батьків, або осіб, 

що їх заміняють, наступного пакету документів: 

- письмової заяви на ім’я начальника Управління, до якої додаються: 

- довідка про призначення соціальної допомоги, видана УПСЗН; 

- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина. 

Довідка про призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям 

оновлюється кожні півроку. 

2.10. Звільняються від плати за харчування діти переселенців із 

тимчасово окупованих територій. 

2.11. Пільгування плати за харчування дітей, перелічених у п. 2.10. цього 

Порядку, надається за умови подання до Управління одним із  батьків, або осіб, 

що їх заміняють, наступного пакету документів: 

- письмової заяви на ім’я начальника Управління, до якої додаються: 

- довідка з військової частини або копія військового квитка із записом про 

участь в АТО/ООС; 



- довідка з УПСЗН про статус дитини із сім’ї вимушених переселенців із 

тимчасово окупованих територій України. 

2.12. Звільняються від плати за харчування, у розмірі 50% від вартості 

харчування, сім’ї, які мають трьох і більше дітей. 

2.13. Пільгування плати за харчування дітей, перелічених у п. 2.12 цього 

порядку, надається за умови подання до Управління одним із  батьків, або осіб, 

що їх заміняють, наступного пакету документів: 

- письмової заяви одного із батьків, або осіб, що їх заміняють, на ім’я 

начальника Управління, до якої додаються: 

- довідка про склад сім’ї, в якій проживає дитина; 

- копії свідоцтв про народження дітей (до 18 років); 

- копії посвідчень, яке підтверджують, що сім’я є багатодітною. 

2.14. Якщо представлені батьками документи викликають сумнів щодо їх 

достовірності, відповідальний працівник міської ради може зробити запит до 

підприємств, установ, організацій, які видали довідки, щодо необхідних 

уточнень. 

          2.15. Пільга щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Липовецької територіальної громад, надається в місячний 

термін після подання відповідних документів. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                              Ольга Фоміна 
 


