
проект 

 

 
Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

Друга сесія  

Восьмого скликання 

 

Рішення 

 

 

від  23 грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про харчування  

в закладах дошкільної освіти  

Нижньосироватської сільської ради  

у 2021 році 

 

 Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України» від 24.12.2015 року № 911 – VІІІ, пунктом 5 статі 

35 Закону України «Про дошкільну освіту» зі змінами, статті 56 Закону 

України «Про освіту», Закону України "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо 

переміщених осіб", Наказом  Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 року № 667 «Про  затвердження  порядку встановлення плати  за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних  

закладах» зі змінами,  підпунктом 6 пункту «а» статті 32 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Нижньосироватська сільська рада 

вирішила: 

 

1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей в ЗДО у розмірі 

50% від вартості харчування за день. 

2. Нарахування здійснювати з розрахунку середньомісячної вартості 1 дітодня. 

3. Вартість харчування за день не повинна перевищувати 45 гривень. 

4. Організувати гаряче харчування за рахунок коштів місцевого бюджету: 

- вихованцям з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";  

- дітям - сиротам; 

- дітям, позбавленим батьківського піклування; 

- дітям з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних 

групах;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


- дітям, батьки яких є військовозобов’язаними та мають статус учасника АТО 

та бойових дій; 

- дітям-інвалідам;  

- напівсиротам;  

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

збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- дітям з багатодітних сімей (сімей, що мають 3 і більше дітей до 18 років). 

5. Батьки сплачують  лише за дні відвідування дитиною ЗДО. 

6.  Рішення вступає в силу з 01 січня 2021 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Відділ освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                    В.Ю. Суспіцин  


