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Про внесення змін до рішення 

Софіївської селищної ради від 12 грудня 2018 року 

№2192-41/VІІ  «Про встановлення пільг на 

батьківську плату за харчування дітей на 2019 рік» 

 

 Керуючись  законами  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постановою  

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», 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, з метою 

організації харчування дітей у закладах освіти селищна рада  вирішила: 

 

1. Внести зміни до п. 2 рішення Софіївської селищної ради від 12 грудня 

2018 року № 2192-41/VІІ «Про встановлення пільг на батьківську плату за 

харчування дітей на 2019 рік», виклавши в такій редакції: 

 « 2. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від сплати за 

харчування: 

- дітей із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній 

квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму (гарантованого 

мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет 

України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини 

у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 



- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; 

- дітей, що прибули з тимчасово окупованих територій України та 

районів проведення антитерористичної операції; 

- дітей учасників бойових дій; 

- дітей з інвалідністю. 

Оплату за харчування дітей зазначених категорій проводити за рахунок 

коштів селищного бюджету». 

2. Відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради у 

відповідності до чинного законодавства прорахувати та забезпечити надання 

пільг на оплату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. 

3. Дане рішення набирає чинності з 01 березня  2019 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова      П.СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


