
 
Бере жанська міс ька рада  

Те рнопільської облас ті  

VІI скликання 

ІV сесія 

(І засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 21 квітня 2016 року          № 189 
 
Про затвердження Положення «Про порядок 
здійснення батьківської плати за перебування 

дітей в дошкільних навчальних закладах на 
території Бережанської міської ради» 

 
Керуючись п.6 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», 
відповідно до «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 21.11.2002 
року № 667 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 

року № 953/7241, розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Положення «Про порядок здійснення батьківської плати за 

перебування дітей в дошкільних навчальних закладах на території 
Бережанської міської ради» (згідно з додатком). 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради керуватись 
Положенням «Про порядок здійснення батьківської плати за перебування 
дітей в дошкільних навчальних закладах на території Бережанської міської 

ради» з 01.05.2016 року. 
3. Рішення Бережанської міської ради від 24.02.2011 року № 78 «Про 

затвердження Умов та порядку звільнення батьків від плати за 
перебування дітей у ДНЗ на території Бережанської міської ради» визнати 

таким, що втратило чинність. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Захарківа О.М.. 
 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я.



 
Додаток 

до рішення міської ради 
від 21 квітня 2016 №189 

  

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок здійснення батьківської плати 

за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах на території 
Бережанської міської ради 

 
1. Загальні положення. 

1.1. Це Положення розроблено на виконання п.6 ст.32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про дошкільну 

освіту» (зі змінами від 28.12.2014 р.), відповідно до «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 21.11.2002 

року №667 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 
року №953/7241. 

1.2. Указане Положення визначає умови звільнення від плати або зменшення 

розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних 
закладах міста.  

 
2. Встановлення плати для батьків за перебування дітей у дошкільних 

навчальних закладах. 
2.1. Відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі 

змінами) батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування 
дітей у дошкільному навчальному закладі в розмірі не менше 60 % 

вартості харчування на день. 
2.2. Плата за одне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу 

встановлюється рішенням виконавчого комітету Бережанської міської 
ради. 

2.3. Право безоплатного відвідування дошкільних навчальних закладів надано: 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 
- дітям, що перебувають у групах соціального призначення 

(потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку); 
- дітям з обмеженими фізичними можливостями; 

- дітям із сімей, які мають статус внутрішньо переселених зі сходу 
України та АР Крим; 

- дітям із сімей в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній 
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про 
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних 
навчальних закладах 



2.4. Розмір плати зменшується на 50 відсотків : 
- для батьків, у сім'ях яких троє і більше неповнолітніх дітей; 

- для батьків військовослужбовців, яких мобілізовано до Збройних сил та 
Національної Гвардії України. 

При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються 
падчерки та пасинки, які проживають у цій сім’ї іншого з батьків, а також 

діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх 
батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час 

перебування під слідством або направленням на примусове лікування 
тощо. 

2.5. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати здійснюється 
після подання відповідних документів, що підтверджують статус  в Відділ 

освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 
 

3. Порядок оплати. 
3.1. Плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах вноситься 

щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, 
до банківських установ (їх філій). Керівники дошкільних навчальних 
закладів несуть відповідальність за своєчасне надходження  батьківської 

плати. У разі невнесення плати в установленні строки ці суми стягуються в 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

3.2. Для підтвердження пільг батьками подаються відповідні документи 
керівнику дошкільного навчального закладу. 

3.3. Якщо представлені батьками документи викликають сумніви щодо їх 
достовірності, керівник дошкільного закладу може зробити запит до 

підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо необхідних 
уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право 

батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах, плата з них справляється за весь період, 

на який батьки були звільнені від плати або зменшено її розмір, але не 
більше, ніж за минулий рік та місяці поточного року. 

3.4. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі 
хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які 

їх замінюють і літній оздоровчий період), плата з батьків не справляється. 
 

4. Контроль за своєчасним внесенням плати. 
4.1. Контроль за платою здійснюється централізованою бухгалтерією 

управління освіти. 
4.2. Відповідальність за своєчасне внесення батьківської плати покладається на 

керівників дошкільних навчальних закладів.  
 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 


