
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

27 квітня 2017 року     с.Судилків  №11 
 

 

Про звільнення від батьківської плати 

за харчування дітей 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року №116 «Про затвердження Порядку надання 

послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на 

додану вартість», від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних 

та інтернатних навчальних закладів»,. наказом МОН України № 667 від 21.11.2002 р. «Про 

затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», враховуючи рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей за рахунок коштів з 

сільського  бюджету наступні категорії дітей дошкільних навчальних закладів та дошкільних 

груп  навчально-виховних комплексів Судилківської сільської ради : 

-  дітей-сиріт; 

-  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей-інвалідів; 

- дітей, батьки яких беруть(брали) участь в антитерористичній операції.  

2. Зменшити розмір батьківської плати за харчування дітей дошкільних навчальних 

закладів на 50% : 

-  для дітей-напівсиріт;  

- для дітей із сімей, у  яких троє і більше дітей.  

3. Звільнити від батьківської плати за харчування учнів 5-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Судилківської сільської ради за рахунок коштів з сільського  бюджету 

наступних категорій : 

-  дітей-сиріт; 

-  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

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

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких беруть(брали) участь в антитерористичній операції. 

4. Персональну відповідальність за виконання вимог нормативно-правових документів  

щодо організації харчування дітей у навчальних закладах  та  цього рішення покласти на 



керівників дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів 

Судилківської сільської ради.  

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Судилківської сільської  ради від 

24.02.2017 №5 «Про звільнення від батьківської плати за харчування дітей». 

 
 
 

          Сільський голова:              ____________________                          Т.М. Котик 
                                                                                                              (підпис)                                                                (прізвище, ініціали) 

                           М.П. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


