
 

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

20 грудня 2021 року         № 315 

 

Про організацію харчування дітей та розмір батьківської плати за харчування 

в закладах дошкільної освіти Гребінківської міської ради у 2022 році 

 

 

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 5 Закону України «Про охорону дитинства», Законами 

України «Про дошкільну освіту», «Про статус ветеранів, гарантії їх 

соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та з метою 

забезпечення належного рівня організації харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Гребінківської міської ради, підтримки сімей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

 1. Встановити вартість харчування однієї дитини за один день 

перебування у закладах дошкільної освіти Гребінківської міської ради 

відповідно до режиму роботи закладів (10,5 год.) та відповідного віку дітей 

від 1 до 3 років ‒ 40 грн. 75 коп., від 3 до 4 років ‒ 42 грн. 75 коп.,  від 4 до 6 

(7) років ‒ 55 грн. 08 коп.,  

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

дітей у закладі дошкільної освіти Гребінківської міської ради у розмірі, що 

становить 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 (у сільській місцевості) від 

вартості харчування за день: 

2.1. Заклади дошкільної освіти по місту: 

- діти віком від 1 до 3 років у розмірі 20 грн. 38 коп.; 

- діти віком від 3 до 4 років у розмірі 21 грн. 38 коп.; 

- діти віком від 4 до 6 (7) років у розмірі 27 грн. 54 коп. 



2.2. Заклади дошкільної освіти по селу: 

- діти віком від 1 до 3 років у розмірі 12 грн. 83 коп.;  

- діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 16 грн. 52 коп. 

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

перебування у закладах дошкільної освіти Гребінківської міської ради для 

батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях яких виховується троє і більше 

дітей: 

3.1. По місту: 

- діти віком від 1 до 3 років у розмірі 5 грн. 34 коп.;  

- діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 6 грн. 89 коп.;  

3.2. По селу:  

- діти віком від 3 до 6 (7) років у розмірі 1 грн. 92 коп.; 

- діти віком від 1 до 3 років у розмірі 2 грн. 48 коп. 

4. Від плати за харчування дітей звільняються:  

- батьки 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;  

- дітей, які залишились без батьківського піклування; 

- діти, які навчаються в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти 

Гребінківської міської ради; 

- діти з інвалідністю;  

- 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 антитерористичної операції та операції об’єднаних сил; 

- діти загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції  

об’єднаних сил;  

- діти учасників бойових дій; 

- діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів. 

 

5.Організацію виконання рішення покласти на відділ освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради (Радченко Л.М.), контроль 

за його виконання ‒ заступника міського голови (Волошин В.А.). 

 

 

Міський голова      Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 


