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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

 

 

 

28 січня 2021   Первомайський     №42 

 

 

Про встановлення розміру  

батьківської плати у закладах  

загальної середньої, дошкільної  

та позашкільної освіти  

м. Первомайський, с. Грушине, 

с. Ржавчик у 2021 році 

  

На підставі рішення Первомайської міської ради від 22.01.2020 № 16 «Про 

встановлення розміру батьківської плати у закладах загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти м. Первомайський,  с. Грушине, с. Ржавчик у 2021 році 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Установити з 01 січня 2021 року: 

- розмір батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти м. 

Первомайський у розмірі 70% від фактичної вартості харчування дитини; 

- розмір батьківської плати за харчування дітей в КЗ «Грушинський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Первомайської міської ради Харківської області», КЗ «Ржавчицький 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Первомайської міської ради Харківської області» у 

розмірі 40% від фактичної вартості харчування дитини. 

1.1. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти м. Первомайський, КЗ «Грушинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Первомайської міської ради Харківської області», КЗ «Ржавчицький заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Первомайської міської ради Харківської області» наступні категорії 

дітей: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; 

- батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена 

сім‘ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який установлено законом про Державний бюджет України на 

2021 рік; 

- діти, батьки яких є потерпілими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; 

- діти з інвалідністю; 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 

обов'язків; 
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- діти, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО/ООС та втратили 

працездатність. 

1.2. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти КЗ «Грушинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Первомайської міської ради 

Харківської області», КЗ «Ржавчицький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Первомайської міської ради Харківської області» з сімей, батьки яких є або були учасниками 

бойових дій АТО/ ООС. 

1.3. Зменшити на 50%  розмір батьківської плати для батьків, у сім’ях яких троє і 

більше дітей за харчування дітей в закладах дошкільної освіти м. Первомайський, КЗ 

«Грушинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Первомайської міської ради 

Харківської області», КЗ «Ржавчицький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Первомайської міської ради Харківської області». 

1.4. Зменшити на 50% розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти м. Первомайський, батьки яких є або були 

учасниками бойових дій АТО/ООС. 

1.5. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей у закладах Грушинської 

та Ржавчицької філій Первомайського ліцею №3 «Успіх» Первомайської міської ради 

Харківської області дітей з числа тих, батьки яких є або були учасниками бойових дій 

АТО/ОСС. 

2. Плата за харчування дітей у закладах дошкільної освіти вноситься щомісяця, 

не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата до банківських установ (їх 

філій, відділень). 

3. Керівники закладів дошкільної освіти несуть відповідальність за своєчасне 

надходження батьківської плати. У разі несплати в установлені строки ці суми стягуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

4. Звільнити від оплати за додаткові освітні послуги у закладах загальної 

середньої, дошкільної, позашкільної освіти (ДЮСШ, БДЮТ) дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей, батьки яких є 

потерпілими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім‘ям»; дітей, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО/ООС 

та втратили працездатність; дітей, батьки яких є або були учасниками бойових дій АТО/ООС. 

5. Наказ відділу освіти від 22 січня 2020 року № 62 «Про встановлення розміру 

батьківської плати у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2020 

році» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 

дитячого харчування Т. Митрофанову. 

 

 

Начальник відділу освіти       Аліна  САДЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Митрофанова 36172 
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З наказом № 42 від 28.01.2021  ознайомлені: 

 

директор ліцею № 2       Ю. БАРАБАН 

директор ліцею № 3 

«Успіх»        О. СУХАРЕВА 

директор ліцею № 5       О. СТОЦЬКА 

директор ліцею № 6       В. ЄРМОЛЕНКО 

директор ліцею № 7       Г. ТЕРЕЩЕНКО 

директор Грушинського НВК     З. БАРДІНА 

завідувач Ржавчицької філії 

ліцею №3 «Успіх»        Л.КОЛЄСНІК  

директор ЗДО № 4       А.ЧИСТОПРУДОВА 

директор ЗДО № 5       С. КОФАН 

директор ЗДО № 10       Л. МІКУЛІНА 

директор ЗДО № 14       Н. ХОМА 

директор ЗДО № 16       І. ГУБАНОВА 

иректор ЗДО № 17       І. КОЛОВАНОВА 

директор Грушинського ЗДО     А. КОТЛЯРЕНКО 

директор Ржавчицького ЗДО     Т.БАКАЙ 

директор БДЮТ       Ю. ПОТАПОВА 

в.о. директора ДЮСШ      С. МИРОНЕНКО 

 

 


