
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого  2023 року                  №36 

 

Про встановлення вартості харчування  

однієї дитини дошкільного віку в закладах дошкільної 

освіти Чортківської міської ради на 2023 рік 

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», Постанови Кабінету Міністрів України від 

02.02.2011 № 116 «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», Наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», керуючись статтями 28, 32, 52, частиною 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Встановити вартість харчування однієї дитини дошкільного віку на день 

в закладах дошкільної освіти міської ради, а саме: 

- віком до 3-ох років – 38,00 грн.; 

- віком від 3-ох до 6 (7) років – 50,00 грн.   

2. Встановити розмір плати батьків за харчування дітей дошкільного віку в 

закладах дошкільної освіти міської ради у розмірі 60 відсотків від вартості 

харчування на день, а саме: 

- віком до 3-ох років – 23,00 грн.; 

- віком від 3-ох до 6 (7) років – 30,00 грн.  

3. Розмір плати для батьків за харчування, з числа багатодітних сімей, в 

яких двоє і більше дітей дошкільного віку, які відвідують заклади дошкільної 

освіти, зменшити на 50%. 

4. Звільнити від плати за харчування дітей дошкільного віку у закладах 

дошкільної освіти міської ради: 

- дітей-сиріт; 



- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- батьків (осіб, які їх замінюють) у сім’ях, де сукупний дохід на кожного               

члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму; 

- дітей, батьки яких є учасниками АТО, бойових дій та військовослужбовцями 

ЗСУ та інших військових формувань; 

- дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей з 

інвалідністю; 

- дітей внутрішньо переміщених осіб. 

5. Копію рішення виконавчого комітету направити до управління освіти, 

молоді та спорту міської ради, централізовану бухгалтерію вищезазначеного 

управління, заклади дошкільної освіти  та загальної середньої освіти з 

дошкільним відділенням громади. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 
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