
Про розмір  плати за харчування 

 
Керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», п. 21 Положення 
про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 березня 2003 р. № 305, постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку», рішенням Івано-Франківської міської ради від 
22.12.2022р. № 219-32 та на підставі наказу Департаменту освіти та науки від 
30.12.2022р. № 577 «Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної 
освіти, дошкільних групах закладів загальної середньої освіти Івано-
Франківської міської ради» 
 
 

1. Встановити у 2023 році плату за харчування дітей у розмірі: 
 

- 52 грн. 00 коп. за один день відвідування – у дошкільних групах (4 та 
6(7)років); 

 

- 44 грн. 00 коп. за одне відвідування в день – у групах раннього та молодшого 
дошкільного віку(2-4роки); 

 

- 50 % від встановленого розміру плати за одне відвідування в день в 
залежності від типу закладу та вікової групи для дітей із сімей, що мають 
трьох і більше дітей. 

 
2. Від плати за харчування звільняються такі категорії батьків або осіб, 
що їх замінюють: 
 

- сім’ї, у 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; 

 

- дітей-сиріт; 
 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 
 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; 

 

- дітей з особливими освітніми потребами (з інвалідністю, в інклюзивних 
групах закладів дошкільної освіти та у спеціальних закладах дошкільної 
освіти (групах); 

 

- дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні 



безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття 
постанови про відселення, відповідно до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 

 

- дітей з числа осіб, визначених у ст.ст. 10, 10а Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

 

- дітей учасників бойових дій (на підставі посвідчень встановленого зразка для 
учасників бойових дій або на підставі довідки, передбаченої додатком 6 до 
постанови КМУ від 21 жовтня 2022р. № 1193 про безпосередню участь у 
бойових діях); 

 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 
дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

 

- дітей, які перебувають у сім`ї патронатного вихователя; 
 

- дітей санаторних закладів дошкільної освіти з малими та затухаючими 
формами туберкульозу на період шестимісячного оздоровлення. 

 
        3. В окремих випадках матеріальної неспроможності сім’ї або осіб, 
що її замінюють, до набуття ними відповідного юридичного статусу, за 
поданням керівників закладів дошкільної освіти, тимчасово зменшувати 
чи звільняти їх від оплати. 
 

        4. Рішення набирає чинності з 11  ссііччнняя  22002233  ррооккуу. 
 

 


