
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

24  січня  2022                                       Стрий                                               №6

Про встановлення розміру плати 
захарчування в дошкільних 
навчальних закладах Стрийської 
міської ради Стрийського району 
Львівської області

      Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну 
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305  «Про 
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України  від 
18.01.2016 №17  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
26.08.2002р. №1243», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 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 обкладення податком на додану вартість», постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2016  №16 «Про внесення змін до Порядку надання 
послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 
податком на додану вартість»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 
навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 
№402 «Про встановлення змін до порядку встановлення плати для батьків за 
перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернат них 
навчальних закладах», наказу Міністерства охорони здоров´я України від 24.03.2016 
№234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 
закладів» та з метою забезпечення повноцінним раціональним харчуванням дітей, 
враховуючи зростання цін на продукти харчування,  на підставі пп.6 п. а статті 32 
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 
ради 
В И Р І Ш И В:

1.Встановити батькам або особам, які їх замінюють, плату за харчування дітей 
у комунальному дошкільному навчальному закладі в розмірі, що

становить 60 відсотків у міській місцевості, 50 відсотків у сільській місцевості від 
вартості харчування на день з 01.02.2022 р.;

1.1.У міській місцевості:



1.1.1.При 10,5 год.,  перебуванні дитини в:
групах для дітей віком від  2  до  4 років – 24грн.00коп.;
групах для дітей віком від 4 до 6 (7) років – 35 грн. 40 коп.
1.1.2.При 24-годинному перебуванні:
в групах для дітей віком від 2 до 4 років –  31 грн.60 коп.;

в групах для дітей віком від 4  до 6(7) років  – 41грн. 10 коп.
1.2. У сільській місцевості при 10,5 год. ,  перебуванні дитини в: 

          групах для дітей віком від 2 до 4 років – 20 грн.00 коп.;
          групах для дітей віком від 4 до 6(7) років – 29 грн. 50 коп..

2. Встановити розмір плати за день за відвідування дітьми компенсуючих груп 
у міській місцевості (75 відсотків від вартості харчування п.1.1.1):

     2.1. Для дітей віком від 2 до 4 років - 18,00 грн.;
     2.2. Для дітей віком від 4 до 6 (7) років - 26,50грн.

3.Визначити розмір плати за харчування дітей в групах інтернатного типу у 
Йосиповицькому дошкільному навчальному закладі  та дошкільному навчальному  
закладі  № 15 м. Стрия:

    3.1.Для дітей віком від 3 до 6 років – 99.00 грн.;
        3.2.Для дітей віком від  6 до 11 років – 111.00 грн.;
        3.3.Для дітей віком від 11 до 14 років – 125.00 грн.

4. Збільшити витрати на харчування на 10 % від плати встановленої у п. 1, п.2 
даного рішення у літній оздоровчий період (90 днів) для придбання свіжих овочів і 
фруктів з 01.06. по 31. 08. 2022 р.

5. Звільнити від плати, зазначеної у п.1, п. 2 даного рішення:
5.1.Дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які залишились без піклування батьків;
5.2.Дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються у спеціальних та 

інклюзивних групах;
5.3.Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків, тощо;
5.4.Дітей, батьки яких є ветеранами війни - інвалідами війни, учасниками 

бойових дій, учасниками АТО, учасниками ООС встановлені законодавством 
України;

5.5. Дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Підставою для звільнення є 
довідка про призначення такої допомоги, видана органами соціального захисту;

5.6.Дітей із сімей, один із  батьків яких є інвалідами І групи;
5.7.Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини,яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
6.Знизити на 50 відсотків плату за харчування для батьків  у сім’ях, які мають 

троє і більше дітей.
7.Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л.Коваль) проводити 

фінансування в межах кошторисних призначень.
8. Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 21.01.2021 року 

№5 «Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області» вважати 
такими, що втратило чинність.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Христину Грех.

Міський голова                                                                                      Олег КАНІВЕЦЬ


