
                                                                                                                 
У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
20 квітня 2022 року                                                                                                            № 30 

с.Тупичів 

Про встановлення батьківської плати 

на ІІ квартал 2022 року за утримання 

дітей в закладах дошкільної освіти   

 

Заслухавши інформацію сільського голови Лариси Шовкової, про встановлення 
батьківської плати за утримання дітей в закладах дошкільної освіти на ІІ квартал 2022 

року,  відповідно до ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» зі змінами від 
28.12.2014 року,  наказу МО і НУ № 402 від 08.04.2016 року «Про внесення змін до 
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» та рішення 8 сесії 
сільської ради 7 скликання від 23.12.2016 року, керуючись ст.32 Закону  України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тупичівської сільської ради                       
в и р і ш и в: 
1. Встановити  на ІІ квартал 2022 року вартість харчування однієї дитини за одне 

відвідування: 

 КЗДО «Ясла-садок» Тупичівської  сільської ради в розмірі 80% від вартості 
харчування 1д/дня в І  кварталі  2022 року, тобто  25  гривень  00  коп.;  

 Бурівського ОДНЗ в розмірі 80% від вартості харчування 1д/дня в І кварталі 2022 

року, тобто  14  гривень 00  коп.; 
 КЗДО Вихвостівський «Ясла-садок» Тупичівської  сільської ради в розмірі 80% від 

вартості харчування 1д/дня в І кварталі  2022 року, тобто  23  гривні  00  коп. 
2. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у сім'ях 

 яких троє і більше дітей. 
3. Звільнити від оплати за харчування  батьків або осіб, які їх замінюють, наступних 

категорій дітей: 
- Дітей –сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; дітей –інвалідів;  
- Дітей, батьки яких безпосередньо беруть (брали) участь у проведенні 

антитерористичної операції або загинули під час проведення 
антитерористичної операції; 

- Дітей із сімей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб; 
- Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України  «Про 

державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям».  
Підставою для  звільнення є  довідка  про  призначення   допомоги  видана  
органами праці та соціального захисту населення. 

4. Директорам дитячих дошкільних закладів дотримуватися встановленої норми 
вартості харчування однієї дитини за одне відвідування в день. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста І категорії 
бухгалтера сільської ради  С. Хом’як.            

                   

                   Сільський голова                                                      Лариса   ШОВКОВА 


