
 
 

 
БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
 Р І Ш Е Н Н Я   

 
28  сесії міської ради   7   скликання 

 
 від _22.12.2017 № 287 
 
Про  установлення для батьків плати за 
харчування дітей у комунальних дошкільних 
навчальних закладах   м. Берислава з 01 січня 
2018  року 
 
 
          Керуючись ст.26 Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», згідно 
Закону України « Про Державний бюджет на 2017р.»,  ст.ст. 33,35 Закону України « Про 
дошкільну освіту», Порядком встновлення 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 р  № 667, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

         1.Установити для батьків або осіб, які їх замінюють плату за харчування дітей у 
комунальних дошкільних навчальних закладах м.Берислава в розмірі 60 відсотків від 
вартості харчування на день з 01 січня 2018 року. 
         2.Від плати за харчування дітей звільняються: 
           - батьки, або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного 
члена  сім'ї   за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний 
бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у 
міському комунальному дошкільному навчальному закладі; 
          - діти – сироти і діти позбавлені батьківського піклування; 
          - діти, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
          - діти, батьки яких є переселенцями; 
          - діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; 
          - діти з інвалідністю. 
        3. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше  
дітей. 
         4.  Вважати таким, що втратило чинність рішення 15 сесії міської ради     7 скликання 
від 23.12.2016 № 165 «Про  установлення для батьків плати за харчування дітей у 
комунальних дошкільних навчальних закладах м. Берислава з 01 січня 2017 року» . 
         5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань 
соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і 
цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, 
інвестиційною діяльністю, зовнішньо - економічної діяльності та адміністративно-
територіального устрою 
 
 

Міський голова                                                О.М.Шаповалов 


