
 

   
                             ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН    ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № 9 

 
17 січня   2018 року                                                                   смт. Вороновиця   
 

 Про  звільнення від оплати за харчування 
 дітей пільгових категорій у дошкільних 
 навчальних  закладах   
   

    З метою  соціального захисту дітей пільгових категорій та забезпечення 
повноцінного  раціонального  збалансованого  харчування  вихованців  
дошкільних  навчальних закладів Вороновицької ОТГ,  на  виконання статті 
35  Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.08.2002р. №1243 «Про невідкладні питання діяльності 
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», пункту 2.5  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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002р. за 
№953/7241, враховуючи списки дітей пільгової категорії подані  керівниками 
ДНЗ, керуючись підпунктом 6 пункту «а»  статті 32  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  селищної  ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Звільнити  від оплати за харчування у дошкільних навчальних закладах  
Вороновицької ОТГ на 100%  а саме: 
 
-дітей під опікою п. 1 (Додаток 1); 
-дітей з інвалідністю п.2 (Додаток  1); 
-дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та дітей із сімей, у 
яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не 
перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму п.6,п.3,п.1-4 
(Додаток 1,2,3); 
-дітей, батьки яких є учасниками дій в АТО п.3,п.1, п.7-10 (Додаток 1,2.3); 
- дітей  вимушених переселенців п.4. додаток,1, додаток №4. 
 
 



 
 2. Звільнити  від оплати за харчування у дошкільних навчальних закладах 
Вороновицької ОТГ  на 50%   а саме: 
 
-  дітей  із багатодітних сімей   на 50%  п.5, п.3, п.11-13  (Додаток 1,2,3). 
  3. Контроль  за організацією харчування дітей, якістю продуктів 
харчування, використанням бюджетних коштів покласти на начальника  
відділу  освіти  . 
  4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на                           
начальника   відділу  освіти  Вороновицької ОТГ . 
 
 
                               
 
 
 
СЕЛИЩНИЙ     ГОЛОВА                                      О.Г.КОВІНЬКО 


