
  

             

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

23 грудня 2022 року                                       Деражня                                                          № 145                

  

Про встановлення вартості харчування та відсотка батьківської доплати за харчування 

дітей закладів освіти Деражнянської міської ради  Хмельницької області на 2023 рік 

  

На підставі підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», ст.35 «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 

№ 305 «Про  затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки від 

21.11.2012 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 р.                                       

за N 953/7241 та з метою визначення вартості плати для батьків за перебування дітей у 

закладах дошкільної освіти (дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти)  та 

учнів закладів загальної середньої освіти  Деражнянської міської ради, розглянувши 

клопотання відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради №1033 від 

21.12.2022 “Про встановлення вартості  харчування та відсотка батьківської доплати за 

харчування дітей закладів дошкільної освіти (дошкільних підрозділів закладів загальної 

середньої освіти)  та учнів закладів загальної середньої освіти Деражнянської міської ради  

Хмельницької області на 2023 рік, виконавчий комітет  міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити наступну вартість  харчування на 2023 рік: 

-  для дітей дошкільного віку у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів 

закладів загальної середньої освіти 50 ,00 грн. в день при 3-х разовому харчуванні, 37.50  грн. 

в день при 2-х разовому харчуванні; 

- для учнів закладів загальної середньої освіти  Деражнянської міської ради з розрахунку 30 

грн в день. 

2. Встановити на 2023 рік для батьків або осіб, які їх замінюють, розмір батьківської 

плати  за харчування дітей дошкільного віку :  

- у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти  Деражнянської міської ради   

- 40 відсотків від вартості харчування на день; 

 - у закладах дошкільної освіти Деражнянської міської ради - 60 відсотків (у міській 

місцевості) та 40 відсотків (у сільській місцевості) вартості харчування на день. 



3. Забезпечити  у 2023 році безкоштовним харчуванням:                                

- дітей-сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах (групах); 

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

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

- учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також 

дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону 

України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,  

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

конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”; 

- осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням Деражнянської міської 

ради. 

4. Зменшити розмір плати на 50 відсотків суми нарахованої батьківської доплати у закладах 

дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти 

Деражнянської міської ради для багатодітних сімей.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.  

 

 

 

                                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
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