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Про встановлення плати для батьків 
за перебування дітей 
у дошкільних навчальних закладах

Відповідно до ст.ст.28,32,42,51,52,53,59,73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України „Про дошкільну 
освіту”, ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», згідно Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 
грудня 2015 року № 911-УІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 
26.08.02 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 
інтернатних навчальних закладів» (із змінами), наказу Міністерства освіти і 
науки України від 21.11.02 р. № 667 «Про порядок встановлення плати для 
батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах» (із змінами), доручення Першого 
заступника Міністра соціальної політики від 03.06.2014 № 184/2/22-14 
стосовно звернень громадян, які переселяються з Луганської, Донецької 
областей, рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 
17.07.2014 р. № 158 «Про забезпечення соціального захисту і підтримки 
сімей, які виїхали з території Донецької та Луганської областей на тимчасове 
перебування в м. Ніжині», від 12.02.2015р. № 35 «Про безкоштовне 
харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, 
батьки яких є учасниками антитерористичної операції та дітей загиблих 
батьків під час бойових дій» та від 02.02.2017 року № 17 «Про встановлення 
плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах», 
керуючись Регламентом виконавчого комітету Ніжинської міської ради 
Чернігівської області VII скликання, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 220 від 11.08.2016 р., з метою соціальної підтримки категорійних 
сімей виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Встановити плату для батьків в розмірі 60% від вартості харчування 
дитини на день, яка визначається за середнім щоквартальним показником.

2. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які



отримують допомогу відповідно до Закону України «ГІро державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям, як? навчаються у державних і 
комунальних дошкільних навчальних закладах».

3. Звільнити від батьківської плати сім’ї, які мають 3-х і більше 
неповнолітніх дітей.

4. Плата батьків не береться за харчування дітей у санаторному 
дошкільному закладі для дітей з малими та затухаючими формами 
туберкульозу (ДНЗ № 2), у спеціальних групах для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку (ДНЗ № 17, 21); з батьків, 
потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; за харчування дітей, 
батьки яких є учасниками бойових дій у східних регіонах України, дітей 
загиблих батьків під час воєнних дій; дітей працівників органів внутрішніх 
справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

5. Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, шо їх 
замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній 
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом України 
“Про Державний бюджет України” для визначення права на звільнення від 
плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних 
навчальних закладах. Підставою для звільнення є довідки про сукупний дохід 
кожного члена сім’ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання 
доходів, а також акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї  та 
довідки про склад сім’ї.

6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради 
від 17.07.2014 р. № 158 від плати за харчування звільняються діти сімей, які 
виїхали з території Донецької та Луганської областей на тимчасове 
перебування в м. Ніжині.

7. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною
дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не
відвідувала закладу (у разі хвороби, карантину, санаторного
лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній 
оздоровчий період (75 днів) тощо), плата з батьків не справляється.

8. Фінансування харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 
проводити, виходячи з наявних кошторисних призначень на 2018 рік.

9. Управлінню освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області 
(Крапив’янському С.М.) протягом 5 днів з дня прийняття рішення 
оприлюднити його на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Алєксєєнка І.В.
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Міський голова А.В. Цінник


