
 
 
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року № 125 

 

Про затвердження розміру вартості  

харчування дітей у закладах  

дошкільної освіти на 2021 рік 

 
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України „Про дошкільну освіту“ (із змінами), ,,Про внесення 
змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 
дітей внутрішньо переміщених осіб“, ,,Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків 
яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 
суверенітету України“, постанов Кабінету Міністрів України від 02 лютого 
2011 року № 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“ (із змінами), від 22 листопада 2004 року № 1591 
„Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку“ (із змінами), від 26 серпня 2002 року № 1243 „Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів“ (із змінами), наказу Міністерства освіти 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“ (із змінами), з метою соціального захисту дітей та забезпечення їх 
повноцінним харчуванням у закладах дошкільної освіти Пирятинської міської 
ради, врахувавши висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити розмір вартості харчування дітей на 2021 рік у закладах 
дошкільної освіти Пирятинської міської ради в сумі 35 грн 00 коп. на день. 

2.  Звільнити від сплати за харчування дітей: 

 1) сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; 

 2) із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“; 

 3) з інвалідністю; 



 4) з особливими освітніми потребами, які виховуються у спеціальних 

та інклюзивних групах; 

 5) які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів; 

 6) із числа внутрішньо переміщених осіб; 

  7) один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України; 

 8) учасників АТО, ООС; 

 9) військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 

обов’язків; 

 10) постраждалих від аварії на ЧАЕС. 
3. Зменшити на 50% розмір плати для батьків, у сім’ях яких виховується 

троє і більше дітей.  
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 

міської ради (Цюра І.О) нарахування плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти міста Пирятин здійснювати з розрахунку: 60% – батьківська 

плата, 40% – кошти бюджету міської територіальної громади, а для сільської 

місцевості: 40% – батьківська плата, 60% кошти бюджету міської 

територіальної громади. 

5. Визнати такими, що втратили чинність: рішення шістдесят четвертої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року           

№ 521 ,,Про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти на 2020 рік“, рішення шістдесят девʼятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 228 ,,Про внесення 

змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року № 521 ,,Про затвердження розміру вартості 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2020 рік“.  
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 

комісію з питань освіти, фізичної культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту та гендерної рівності (Гаркавенко О.М.). 

 

 

 

Міський голова А. СІМОНОВ 


