
 
У М А Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

27 лютого 2019р.  № 91 
 
Про встановлення розміру  
плати батьків за харчування  
дітей в закладах дошкільної  
освіти на 2019 рік 
 
 
          Відповідно до  статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.05.1992  №258 «Про норми харчування та 
часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 
22.11.2004  № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.08.2002  № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення 
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 
дошкільних  та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667,  рішення міської 
ради від 13.03.2015 №3.6-67/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
31.01.2014р. №3.5-48/6 «Про затвердження міської програми соціальної 
допомоги «Турбота» на 2014-2020 роки»,  Порядку відшкодування 
батьківської плати за харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах, батьки яких загинули або є учасниками 
антитерористичної операції у східних регіонах України, дітей, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету  від 25.03.2015 №70, 
 
 виконавчий комітет міської ради  ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити з 01.03.2019 року вартість денного харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти: 

1) у групах раннього віку (від 1 до 3 років) у розмірі 23 грн. 00 коп.; 
2) у дошкільних групах (від 3 до 6 (7) років) у розмірі 35 грн. 00 коп. 
2. Встановити з 01.03.2019 року вартість денного харчування дітей, які  

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у закладах дошкільної 
освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів міста:   



1) для дітей груп раннього віку (від 1 до 3 років) у розмірі                        
35 грн. 00 коп.; 

2) для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років)  у розмірі                      
41 грн. 00 коп.                     
  3.Встановити з 01.03.2019 року вартість денного харчування вихованців,  
які перебувають у санаторних  групах  з латентною туберкульозною інфекцією 
дошкільного навчального закладу ясел-садка компенсуючого типу № 9 
м.Умані та дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу №1 
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня»: 
 1) для дітей груп раннього віку (від 1 до 3 років) у розмірі                       
39 грн. 00 коп.; 
 2) для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років)  у розмірі                   
52 грн. 00 коп.                     

4. Встановити з 01.03.2019 року плату батьків, що становить 60 відсотків 
від вартості харчування дитини у день, за одне відвідування дитиною: 

1) групи раннього віку (від 1 до 3 років) у розмірі 14 грн. 00 коп.; 
2) дошкільної групи (від 3 до 6 (7) років) у розмірі 21 грн. 00 коп.  
5. Встановити знижки на 50 відсотків з плати батьків для багатодітних 

сімей: 
1) за харчування дітей у групах раннього віку (від 1 до 3 років) у   

розмірі  7 грн. 00 коп.; 
2) за харчування дітей у дошкільних групах (від 3 до 6 (7) років) у   

розмірі  10 грн. 50 коп. 
6. Звільнити від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти: 
1) батьків із малозабезпечених сімей; 
2) батьків дітей, які тимчасово переміщені з тимчасово окупованих 

територій та районів проведення антитерористичної операції; 
3) батьків із кризових сімей і тих, які опинились в складних життєвих 

обставинах відповідно до актів обстеження житлово-побутових умов, 
складених закладами дошкільної освіти та навчально-виховними комплексами 
з дошкільними підрозділами; 

4) батьків дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
5) батьків дітей, які є учасниками антитерористичної операції або батьки 

(один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції. 
7. Плата за харчування не справляється за: 
1) дітей - сиріт; 
2) дітей, позбавлених  батьківського піклування, які перебувають під 

опікою і виховуються у сім’ях; 
3) дітей з інвалідністю; 
4) дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків. 
8. Батьківська плата для дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (60% вартості харчування дитини у день, 
виходячи з натуральних норм харчування) з 01.03.2019 року становить: 

1) у групах для дітей  віком до 3-х років – 21 грн. 00 коп.; 
2) у групах для дітей віком  3-6 років – 24 грн. 00 коп.  



9. Дозволити, за згодою батьків, встановити за одне відвідування  
дитиною закладу плату батьків:  

1) у компенсуючих групах дошкільних навчальних закладів  №№ 5, 7, 8, 
12, 15, 21, 25, 30, 31, навчально-виховних комплексах №№ 1, 24 у розмірі                    
14 грн. 00 коп., що становить 40 відсотків від вартості харчування дітей 
дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років) у день; 

2) у санаторних групах дошкільного навчального закладу ясел-садка 
компенсуючого типу № 9 м. Умані, дошкільного підрозділу навчально-
виховного комплексу № 1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня» (30 відсотків від вартості харчування дитини у 
день):  

а)  для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) у розмірі 12 грн. 00 коп.; 
б) для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років)  у розмірі                         

16 грн.00 коп. 
10. Дозволити, за згодою батьків, встановити  плату за одне відвідування  

учнем початкових класів (сніданок, полуденок) у навчально-виховних 
комплексах №№ 1,24 у розмірі  14 грн. 00 коп.                                                                                                                                                                                         
         11.Фінансовому управлінню Уманської міської ради                        
(Петриченко А.В.) фінансування харчування дітей у закладах дошкільної 
освіти та навчально-виховних комплексах з дошкільними підрозділами 
проводити в межах бюджетних призначень, затверджених на 2019 рік  на 
придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230). 

12. Відділу освіти Уманської міської ради (Мельник О.І.) щомісячно 
надавати управлінню праці та соціального захисту населення Уманської 
міської ради відповідну звітну інформацію для відшкодування витрат, 
пов’язаних з харчуванням дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи  та дітей, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції 
або батьки (один з батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній 
операції.  

13. Рішення виконавчого комітету Уманської міської ради від             
22.02.2018 року № 67 «Про встановлення  розміру плати батьків за харчування 
дітей в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах 
на 2018 рік» вважати таким, що втратило чинність з 01.03.2019 року. 

14. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського 
голови Лозінську Ж.П., начальника відділу освіти Уманської міської ради 
Мельник О.І. і начальника управління праці та соціального захисту населення 
Уманської міської ради Кучер Г.М. 
 
 
Міський голова  
                                                     

  
О.В. Цебрій 
 

Заступник міського голови, 
секретар виконавчого комітету                                                      

  
Л.П. Плотнікова 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО  

 

Заступник міського голови, 

секретар  виконавчого  комітету                                      Л.П.Плотнікова                                                        

 

 

Заступник міського голови      Ж.П.Лозінська 

 
 
Начальник відділу діловодства,   
організаційного забезпечення та контролю                Т.В. Лапіна 
 
 
Начальник фінансового управління       А.В. Петриченко  
     
 
Начальник  юридичного відділу     А.М.Гришак 
 
 

Начальник управління праці та 

соціального захисту населення      Г.М. Кучер 
 
 
Начальник відділу освіти      О.І. Мельник 
 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ       
М.І.Васильчук 
 
В.П.Зозуля 

 
          Л.В.Качан 
           

Л. М.Кирилюк   
 
С.Л.Клочко 

 
Н.Р.Лазебник 

 
            О.А.Луковецький  
 
          Ю.Ю.Малішевська 
         
 
ПІДГОТОВЛЕНО 
Заступник начальника відділу освіти     І.О. Миколенко 
 


