Вартість харчування та розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних
закладах міста Івано-Франківська
На численні звернення батьків про оплату за харчування дітей у ДНЗ управління освіти і науки виконавчого
комітету Івано–Франківської міської ради подає роз’яснення.
Відповідно до пункту 5 статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2002 року № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів” (із змінами і доповненнями 851-2003-п, 507-2005-п), Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і
науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04 2006 року за № 298/227, на підставі
рішення XLVII сесії Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 23.02.2010р. №
49, з метою дотримання норм натурального набору продуктів харчування дітей, розмір плати для батьків за
перебування дітей у дошкільному навчальному закладі встановлюється один раз у рік, повідомили paralleli у
прес-службі МВК.
Враховуючи натуральні норми харчування та ціни на продукти, які склалися на сьогоднішній день в місті
Івано-Франківську, вартість харчування дітей упродовж одного дня становитиме:
– 12 грн. 36 коп. за одне відвідування в день – у дошкільних групах (для дітей віком від трьох до семи років)
дошкільних навчальних закладів загального типу; батьківська плата – 6 грн. 20 коп.
– 17 грн. 66 коп. за одне відвідування в день – у дошкільних групах санаторного дошкільного навчального
закладу для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи та органів травлення; батьківська плата – 6
грн.20 коп.;
– 17 грн. 66 коп. за одне відвідування в день – у дошкільних групах санаторних дошкільних навчальних
закладів (груп) для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінової проби –
категорія 5, група 5.4., гіперергічна реакція шкіри на туберкулін – категорія 5, група 5.4., інфікованих
мікобактеріями туберкульозу – категорія 5, група 5.4.) після шестимісячного оздоровлення;
– 5 грн. за одне відвідування в день – для сімей, що мають двійнят, у дошкільних групах (від трьох до семи
років) дошкільних навчальних закладів загального типу; батьківська плата – 6 грн. 20 коп.
– 8 грн. 08 коп. за одне відвідування в день – у групах раннього віку (від одного до трьох років) дошкільних
навчальних закладів загального типу; батьківська плата – 4 грн.
– 8 грн. 08 коп. за одне відвідування в день – у групах раннього віку санаторних дошкільних навчальних
закладів (груп) для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінової проби –
категорія 5, група 5.4., гіперергічна реакція шкіри на туберкулін – категорія 5, група 5.4., інфікованих
мікобактеріями туберкульозу – категорія 5, група 5.4.) після шестимісячного оздоровлення; батьківська
плата – 4 грн;
– 50 % від встановленого розміру плати за одне відвідування в день в залежності від типу дошкільного
навчального закладу та вікової групи – для дітей із багатодітних сімей;
Від плати за харчування звільняються батьки або особи, що їх заміняють:
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою;
дітей, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;
дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку у дошкільних навчальних закладах
(групах) спеціального призначення;
дітей санаторних дошкільних закладів (груп) після клінічного виліковування з приводу локальних форм
туберкульозу (вперше діагностований туберкульоз, фаза затухання – категорія), дітей із залишковими
змінами після перенесеного туберкульозу будь-якої локалізації – категорія 5, група 5.1, дітей після
ускладнення вакцинації БЦЖ – категорія 5, група 5.5, а також дітей, що мають контакти з хворими на
активні форми туберкульозу – категорія 5, група 5.2;
у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу
зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який
щороку встановлюється Законом України “Про державний бюджет” для визначення права на звільнення від
плати за харчування дитини у державних і комунальних навчальних закладах.
В окремих випадках матеріальної неспроможності сім’ї або осіб, що її заміняють, до набуття ними
відповідного юридичного статусу, за поданням керівників дошкільних навчальних закладів, начальник
управління освіти і науки (Михайло Верес) дозволяє тимчасово зменшувати чи увільняти їх від оплати.
У 2009 році з міського бюджету заплановано виділити 5 мільйонів 700 тисяч гривень для харчування дітей у
ДНЗ міста (це 50% від батьківської плати).

