
 
У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26 лютого  2016 року        № 3 

 

Про встановлення розміру батьківської 

плати за харчування дітей у 

дошкільних  навчальних    закладах         

м. Бережани  з 01.03.2016 року 

 

Враховуючи вартість  продуктів харчування, а саме збільшення її станом  

на 01.01.2016 р., відповідно    до наказу Міністерства освіти і науки від 

21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» , ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарських 

відносин», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі власних повноважень виконавчий комітет Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И В : 

1. Встановити вартість одного харчо-дня у дошкільних навчальних 

закладах     м. Бережани  в розмірі 15 (п’ятнадцять) гривень з 01.03.2016 року. 

Вартість одного харчо дня складає 15 (п’ятнадцять) грн., з яких:   

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

9 (дев’ять) грн.  -  за рахунок батьківської плати. 

2. Звільнення батьків від плати за перебування дітей  у дошкільних  

навчальних  закладах  на території  Бережанської міської ради здійснюється 

відповідно до «Умов та порядку  звільнення батьків від плати за перебування 

дітей у ДНЗ на території Бережанської міської ради»,  затверджених  рішенням  

сесії міської ради  від 24 лютого 2011 року  № 78.  

2.1. Міська рада залишає за собою право в кожному окремому випадку 

вирішувати питання про зменшення або звільнення від батьківської плати 

в залежності від обставин матеріального стану та проживання сімей. 

3. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ. За дні, 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. 



4. Плата вноситься не пізніше 10-го числа поточного місяця до банківських 

установ (їх філій). 

5. Доручити  відділу освіти, молоді та спорту міської ради дане рішення  

довести до відома  завідуючих дошкільних навчальних закладів м. Бережани. 

6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 25 березня 2014 року     

№ 892 «Про встановлення розміру батьківської плати за перебування дітей у 

дошкільних навчальних закладах м. Бережани з 01.04.2014р.» вважати таким, 

що втратило чинність. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 
 
   

 Міський голова               В.Я.  МУЗИЧКА  

 
  

               Тиманський О.С. 

               Вітковська О.Я. 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


