
 
                                               ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ   

            

Від 23 січня 2018 року                                                                              № 81 

Про організацію харчування дітей та 

розмір батьківської плати за харчування в 

дошкільних навчальних закладах 

Гребінківської міської ради у 2018 році 

 

 Відповідно до Закону   України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України” від 24 грудня 2015 року № 911-VIII, статті 35 Закону України 

“Про дошкільну освіту”, додатку 2 до “Норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах” затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2004 року № 1591 та з метою забезпечення належного рівня 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Гребінківської 

міської ради, а також, соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної 

операції   Гребінківська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити вартість харчування однієї дитини за один день перебування 

у дошкільних навчальних закладах Гребінківської міської ради відповідно до 

режиму роботи закладів (10,5 год.) та відповідного віку дітей від 1 до 3 років — 

27грн. 65 коп. та від 3 до 6 (7) років — 42 грн. 48 коп. 

2. Встановити для батьків або осіб, які їх заміюють, плату за харчування 

дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить 50 відсотків 

(у міській місцевості) та 30 (у сільській) від вартості харчування за день: 

1).Дошкільні навчальні заклади м. Гребінка: 

      - діти віком від 1 до 3 років у розмірі 13 грн. 83 коп.; 

      -  діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 21 грн. 24 коп. 

2).Дошкільні навчальні заклади с. Слободо — Петрівка, с. Мар’янівка: 

       - діти віком від 1 до 3 років у розмірі 8 грн. 30 коп.; 

       -  діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 12 грн. 74 коп. 

3. Встановити розмір плати за харчування однієї дитини за один день 

перебування у дошкільних навчальних закладах для батьків або осіб, які їх 

замінюють, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей: 

 міста Гребінка: 

      - діти віком від 1 до 3 років у розмірі 6 грн. 92 коп.; 

      - діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 10 грн. 62 коп.; 

 селах Гребінківської міської ради: 



 діти віком від 1 до 3 років у розмірі 4 грн. 15 коп.; 

 діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 6 грн. 37 коп. 

4. Від плати за харчування дитини звільняються: 

      - бать або особи, які їх замінюють, у сім’ях, 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 державних і комунальних 

дошкільних навчальних закладах; 

      - діти — сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти — 

інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

     - діти вимушених переселенців з зони антитерористичної  операції, діти 

учасників антитероритичної операції, а також діти загиблих під час проведення 

антитерористичної операції. 

     5.Організацію виконання рішення покласти на відділ освіти виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради, контроль за його виконання  - на постійну 

комісію Гребінківської міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та  соціального захисту (Кулікова Т.В.).    

 

 

      Міський голова                                                                   В. Колісніченко 

 

 

 


