
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
23 вересня 2021 року          №285 
 
Про встановлення вартості та розміру 

батьківської плати за харчування вихованців І-молодшої 
групи у КЗ "Музиківський ясла-садок" 

 
 Згідно ст. 6, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 

5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», із змінами, внесеними Законом України 
від 24 грудня 2015 року № 911-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України», постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про 
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 
листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 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 року 
№667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за №953/7241, 
спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей 
в навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 
червня 2005 року №661/10941, з метою покращення якості харчування в дошкільних 
навчальних закладах територіальної громади, сесія сільської ради  

ВИРІШИЛА:  
1.Встановити з 01 вересня 2021 року вартість харчування однієї дитини з І-молодшої 

групи у КЗ "Музиківський ясла-садок"  на день у розмірі 30,00 грн (тридцять гривень 00 
коп.). В оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10 %.  

2. Встановити з 01 вересня 2021 року батьківську плату за харчування однієї дитини з 
І-молодшої групи у КЗ "Музиківський ясла-садок" в такому розмірі: 40% - батьківська 
плата, 60% - кошти місцевого бюджету. 

3. Порядок організації харчування, пільги, перелік категорій звільнених від сплати за 
харчування та інші умови зберегти згідно з рішенням сесії Музиківської сільської ради від 
22 грудня 2020 року №40 «Про встановлення вартості та розміру батьківської плати за 
харчування дітей у закладах дошкільної освіти Музиківської сільської територіальної 
громади»   

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціальноекономічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.). 

 
Секретар сільської ради       Людмила ПОГРІБНА  


