
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

ПРОЄКТ 

_______ 2021 року                            м. Бережани №   
 

Про встановлення розміру батьківської 

плати за харчування дітей дошкільного віку у 

закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти Бережанської міської територіальної 

громади з 01.06.2021 року 

Відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови 

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», наказу 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», з метою організації повноцінного харчування 

дітей дошкільного віку в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

Бережанської міської територіальної громади, керуючись підпунктом 6 пункту «а» 

статті 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: 

1) в закладах дошкільної освіти м. Бережани, с. Рай в розмірі 33,00грн. 

(тридцять три грн. 00 коп.) з 01.06.2021 року, з яких: 

13,20 грн. (тринадцять грн. 20 коп.) - за рахунок коштів міського бюджету; 

19,80 грн. (дев’ятнадцять грн. 80 коп.) - за рахунок батьківської плати; 

2) в закладах дошкільної освіти с. Жуків, с. Шибалин в розмірі 33,00 

грн.(тридцять три грн. 00 коп.) з 01.06.2021 року, з яких: 

19,80 грн. (дев’ятнадцять грн. 80 коп.) - за рахунок коштів міського бюджету;  

13,20 грн. (тринадцять грн. 20 коп.) - за рахунок батьківської плати; 

3) в дошкільних підрозділах: 



 Потуторського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

 Куропатницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

 Біщівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

 Надрічнянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

 Урманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради Тернопільської області; 

 Посухівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітнього 

навчального закладу І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Бережанської 

міської ради, 

в розмірі 33,00 грн.(тридцять три грн. 00 коп.) з 01.06.2021 року, з яких: 

19,80 грн. (дев’ятнадцять грн. 80 коп.) - за рахунок коштів міського бюджету;  

13,20 грн. (тринадцять грн. 20 коп.) - за рахунок батьківської плати. 

2. Звільнення батьків від плати за перебування дітей у закладах дошкільної 

освіти на території Бережанської міської територіальної громади здійснювати 

відповідно до Умов та порядку звільнення батьків від плати за перебування дітей у 

дошкільних навчальних закладах на території Бережанської міської ради, 

затверджених рішенням сесії міської ради від 24 лютого 2011 року №78. 

2.1. Сесія міської ради 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 вносять плату лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної 

освіти. За дні, які дитина не відвідувала закладу, плата з батьків не справляється. 

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

установ (їх філій). 

5. Доручити начальнику Відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Михальчук Г.В. довести дане рішення до відома директорів закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти в частині, що стосується. 

6. Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2020 року №1213 «Про 

встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах Бережанської міської територіальної громади з 01.06.2020 

року» вважати таким, що втратило чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Степана Кухарука. 
 

Міський голова                               Ростислав БОРТНИК 


