
ВОРО
 ВІННИЦЬК

 
23 грудня 2021 року         

 

Про встановлення батьк
загальної середньої освіт
територіальної громади 
 

Відповідно ст. 35

України «Про повну загал

України від 26.08.2002

дошкільних та інтернатни

науки України № 667 

встановлення плати дл

комунальних дошкільних

організації харчування з

середньої освіти Воронов

та керуючись ст.ст. 26, 

Україні», Бюджетним код

 

1. Установити ро

«Заклад дошкільної осві

01.01.2022 року в розмірі 

(в т ч. дитячий садок 29,4

2. Установити ро

«Заклад дошкільної освіт

01.01.2022 року в розмірі 

(в т. ч. дитячий садок 19,6

3. Установити ро

Комарівська філія КЗ «Во

від фактичної вартості 

19,60грн, ясла – 18 грн.00

4. Установити ро

Побережненська філія КЗ

40% від фактичної варто

19 грн.60 коп., ясла – 18

 

 

 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛА

21 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  

                     смт Вороновиця                      

батьківської плати за харчування дітей
ї освіти та дошкільної освіти Воронови
мади на 2022 рік. 

35 Закону України «Про дошкільн

у загальну середню освіту», постановою К

2002 року № 1243 «Про невідкладні п

натних навчальних закладів», наказом М

 667 від 21.11.2002 року «Про затве

и для батьків за перебування дітей

ільних та інтернатних навчальних закл

ння здобувачів освіти закладів дошкіл

роновицької селищної територіальної гр

, 59 Закону України «Про місцеве 

одексом України, Вороновицька селищ

 

ВИРІШИЛА: 

ти розмір батьківської плати за харчува

 освіти Ромашка» КЗ «Заклад дошкільної

змірі 60% від фактичної вартості харчува

29,40 грн. ясла – 27 грн.00 коп.), згідно з

ти розмір батьківської плати за харчува

 освіти Ромашка» КЗ «Заклад дошкільної

змірі 40% від фактичної вартості харчува

19,60 грн., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно

ти розмір батьківської плати за харч

З «Вороновицький ліцей» з 01.01.2022 

ості харчування дитини в день (в т

рн.00 коп.), згідно з додатком № 1. 

ти розмір батьківської плати за харч

лія КЗ «Вороновицький ліцей» з 01.01.20
ртості харчування дитини в день (в т

18 грн.00 коп.), згідно з додатком № 1.

ПРОЄКТ 

АДА 
ОБЛАСТЬ 

                       № 

дітей у закладах 
новицької селищної 

кільну освіту», Закону 

вою Кабінету Міністрів  

дні питання діяльності 

ом Міністерства освіти і 

затвердження Порядку 

дітей у державних і 

закладах», Програмою 

ошкільної та загальної 

ної громади на 2022 рік 

сцеве самоврядування в 

селищна рада  

арчування дитини у КЗ 

ільної освіти Веселка» з 

арчування дитини в день 

ідно з додатком №1. 

арчування дитини у КЗ 

ільної освіти Веселка»  з 

арчування дитини в день 

згідно з додатком № 1. 

 харчування дитини у 

 року в розмірі 40% 

(в т. ч. дитячий садок               

 харчування дитини у 

1.01.2022 року в розмірі 

(в т. ч. дитячий садок               

. 



5. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» з 01.01.2022 року в розмірі 

40% від фактичної вартості харчування дитини в день (в т. ч. дитячий садок               

19 грн.60 коп., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно з додатком №1. 

6. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у КЗ 

«Оленівський ліцей з дошкільним підрозділом» з 01.01.2022  року в розмірі 

40% від фактичної вартості харчування дитини в день (в т. ч. дитячий садок   

19грн.60 коп., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно з додатком № 1. 

7. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у КЗ 

«Заклад дошкільної освіти «Пролісок»  з 01.01.2022 року в розмірі 40% від 

фактичної вартості харчування дитини в день (в т. ч. дитячий садок 19 грн.60 

коп., ясла – 18грн.00 коп.), згідно з додатком № 1.  

8. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у КЗ 

«Михайлівський заклад дошкільної освіти Мальва»  з 01.01.2022 року в розмірі 

40% від фактичної вартості харчування дитини в день (в т. ч. дитячий садок 19 

грн.60коп., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно з додатком № 1.  

9. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у 

Тростянецький дошкільний навчальний заклад «Веселка»  с. Тростянець з 

01.01.2022 року в розмірі 40% від фактичної вартості харчування дитини в день 

(в т. ч. дитячий садок 19 грн.60 коп., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно з додатком  

№ 1.  

10. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у 

Довгополівський  дошкільний заклад «Колосочок» з 01.01.2021. року в розмірі 

40% від фактичної вартості харчування дитини в день (в т. ч. дитячий садок 19 

грн.60 коп., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно з додатком № 1. 

11. Установити розмір батьківської плати за харчування дитини у КЗ 

Воловодівський дошкільний заклад «Малятко»  з 01.01.2022 року в розмірі 40% 

від фактичної вартості харчування дитини в день (в т. ч. дитячий садок 19 

грн.60 коп., ясла – 18 грн.00 коп.), згідно з додатком № 1. 

12. Установити з 01.01.2022 року вартість харчування у закладах 

загальної середньої освіти Вороновицької територіальної громади для учнів: 

1-4 класів – вартість харчування 30,00грн., 

5-11 класів - вартість харчування 40,00грн. 

13. Від плати за харчування звільняються: 

а) діти з особливими потребами, діти-інваліди, діти-сироти, діти 

позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються 

в сім’ях; 

б) діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, 

учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків 

в зоні проведення АТО, ООС і дітей, які прибули із зони проведення 

антитерористичної операції, ООС.  

в) від сплати звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, 

що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року № 1768-111 

(при наявності довідки з УПСЗН). 

14.  Від плати за харчування на 50% звільняються сім’ї, що мають 3-х і 

більше дітей до 18 років. 



15. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно 

до норм діючих нормативно-правових актів. 

16. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Вороновицької селищної 

ради.  

17. Додатки до цього рішення є  його невід’ємною частиною. 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань молодіжної політики, соціального захисту 

населення, освіти, охорони здоров’я та забезпечення законності та 

правопорядку (голова комісії Андренко І.П.) та начальника Відділу освіти, 

молоді та спорту Вороновицької селищної ради (Мисліцьку Л.М.) 

 

 

 

Селищний голова                                                  Олександр КОВІНЬКО 


