
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХV сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 24 січня 2019 року          № 1210 

 

Про батьківську плату в дошкільному 

підрозділі Посухівського НВК «ЗНЗ І 

ступеня – ДНЗ» Бережанської міської 

ради 

 

Керуючись ч. 5 ст.35 Законом України «Про дошкільну освіту» (із 

змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», постановою Кабінету Міністрів України від 

02.02.2011 р. №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», наказом Міністерства освіти і науки від 

21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах» та рішенням XIV сесії Бережанської 

міської ради від 02 січня 2019 року №1202 «Про створення Посухівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

– дошкільний навчальний заклад» Бережанської міської ради, з метою 

організації повноцінного харчування дітей в ДНЗ, керуючись ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Харчування дітей у дошкільному підрозділі Посухівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад» Бережанської міської ради здійснювати на 

умовах попереднього підпорядкування в розмірі 9,60 грн. (дев’ять гривень 

60 копійок) з 14.01.2019 року, з яких: 

- 6,00 грн. (шість грн. 00 коп.) - за рахунок коштів міського бюджету;  

- 3,60 грн. (три грн. 60 коп.) - за рахунок батьківської плати. 



2. Доручити відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

(МИХАЛЬЧУК Г.В.) здійснювати нарахування батьківської плати за 

перебування дитини в межах встановленого розміру та розробити рішення 

виконавчого комітету міської ради «Про встановлення розміру 

батьківської плати в Посухівському НВК «ЗНЗ І ступеня – ДНЗ» 

3. Фінансовому управлінні Бережанської міської ради (КІЗИМА М.В.) 

передбачити відповідні видатки з місцевого бюджету. 

4. Рішення втрачає чинність з моменту прийняття виконавчим комітетом 

Бережанської міської ради рішення про встановлення розміру батьківської 

плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Бережанської 

об’єднаної територіальної громади». 

5. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

 


