
 
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 ________________  СЕСІЯ 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка      № __________          __________ 2020 року 

 
 

 

Про встановлення пільг на батьківську плату  
за харчування дітей закладів освіти  

Софіївської селищної ради на 2021 рік 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про охорону дитинства», Порядком 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.02.2011 №116, постановами Кабінету Міністрів України від 
19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 26.08.2002 №1243 «Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2005 №242/329, Порядком встановлення плати для батьків 
за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21.11.2002 №667, селищна рада вирішила: 

 

1. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від сплати за 
харчування у закладах дошкільної освіти:  

  - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
  - дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивні 

групи; 
  - дітей з інвалідністю; 



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

  - дітей із сімей, 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 для визначення права на звільнення від 
плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах; 

  -  дітей учасників бойових дій (АТО, ООС) та дітей, один з батьків 
яких є учасником ООС на час перебування в зоні ООС; 

  - дітей із сімей, що прибули з окупованих територій та районів 
проведення антитерористичної операції; 

  - дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
  2. Зменшити на 50% розмір батьківської плати в закладах дошкільної 

освіти за харчування дітей, із сімей, у яких троє і більше дітей. 
  3. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від сплати за 

харчування у закладах загальної середньої освіти:  
  - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
  -дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах; 
  - дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
  -  дітей учасників бойових дій (АТО, ООС) та дітей, один з батьків 

яких є учасником ООС на час перебування в зоні ООС; 

  - дітей із сімей, що прибули з окупованих територій та районів 
проведення антитерористичної операції; 

  - дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
  - учнів 1-4 класів, які не відносяться до пільгових категорій. 

4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 
5. Відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради у 

відповідності до чинного законодавства забезпечити надання пільг на оплату 
за харчування дітей у закладах освіти. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

 

 

             Селищний голова                                    П. СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


