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СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
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Стрий

№

27

_

Про встановлення розміру плати за харчування
дітей в дошкільних навчальних закладах м. Стрия
Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 35,
33 Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України від 24.12.2015р.№911-VII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» , постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2016 р.№17 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 26.08.2002р. № 1243», “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, наказу Міністерства
освіти і науки України від 08.04.2016 року №402 «Про внесення змін до порядку встановлення
плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах», враховуючи зростання цін на продукти харчування для
дітей, виконком міської ради вирішив:
1. Встановити батькам або особам, які їх замінюють, плату за харчування дітей у
комунальному дошкільному навчальному закладі в розмірі, що становить 60 відсотків
від вартості харчування на день з 01.03.2019р.;
1.1. при 10,5 год. , перебуванні дитини в:
групах раннього віку – 18 грн.75 коп.
дошкільних групах – 27 грн. 70 коп.
1.2. в санаторному дошкільному навчальному закладі:
в групах раннього віку – 31 грн. 00 коп.
в дошкільних групах – 39 грн. 00 коп.
1.3. при 24-годинному перебуванні: в групах раннього віку – 25 грн.30 коп.
в дошкільних групах – 32 грн. 70 коп.
2. Встановити розмір плати за відвідування дітьми компенсуючих груп:
2.1. для дітей раннього віку

- 14,00 грн.

2.2. для дітей дошкільних груп- 20,80грн.
3. Збільшити витрати на харчування на 10 % від плати встановленої у п. 1 , п. 2 даного
рішення у літній оздоровчий період (90 днів) для придбання свіжих овочів і фруктів з 01.
06. по 31. 08. 2019р.
4. Звільнити від плати, зазначеної у п.1 даного рішення:
4.1.дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які залишились без піклування батьків;

4.2.дітей зі складним дефектом фізичного та( або) розумового розвитку;
4.3. дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов’язків, тощо;
4.4.дітей, батьки яких є ветеранами війни - інвалідами війни, учасниками бойових дій,
учасниками АТО, учасники ООС встановлені законодавством України;
4.4. дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Підставою для звільнення є довідка про
призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту.
5. Знизити на 50 відсотків плату за харчування для батьків у сім’ях, які мають троє і більше
дітей.
6. Вважати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому від 19.02.2018 р. № 24
“Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
м. Стрия”.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Р. П. Волинця.

Міський голова

Роман Шрамов’ят

