
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 29.11.2019 № 2039        46 сесія 7 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення доповнень до рішення 

міської ради від 26.12.2012 р. № 1089 

 

З метою реалізації прав членів Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у здобуті дошкільної освіти, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести доповнення в додаток до рішення міської ради від 26.12.2012 р. 

№ 1089 «Про виконання Програми розвитку освіти міста Вінниці на період 2008-

2012 років та затвердження Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки» (зі 

змінами):  

1.1.  Доповнити п. 1.2. Якість та доступність дошкільної освіти Розділу ІІІ. 

Якісна та доступна освіта підпунктом 1.2.18. наступного змісту: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.2.18. Забезпечувати здобуття дошкільної 

освіти мешканців Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у 

закладах освіти приватної форми 

власності на умовах договору про 

надання освітніх послуг в разі 

неможливості забезпечити здобуття 

дошкільної освіти в комунальних 

закладах за місцем проживання.  

Освітня послуга надається 

приватними закладами освіти на умовах 

компенсації частини вартості утримання 

та виховання  дітей дошкільного віку за 

рахунок коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної 

громади в розмірі не вище середньої 

2019-2020  
Департамент 

освіти 



вартості утримання дітей в комунальних 

закладах дошкільної освіти. 

Розмір батьківської плати в 

приватному закладі освіти не перевищує 

розміру, встановленого рішенням 

виконавчого комітету міської ради для 

дітей відповідного віку. 

 

1.2.  Доповнити пункт 5. Фінансова підтримка приватних закладів освіти, 

громадських та благодійних організацій, що надають освітні послуги Розділу VI. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення підпунктом 5.5. наступного 

змісту: 

 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

5.5. Надавати компенсацію частини вартості 

утримання та виховання дітей 

дошкільного віку в приватних закладах 

освіти за рахунок коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, згідно з 

порядком, затвердженим міською радою 

2019-2020  

Департамент 

освіти,  

Департамент 

фінансів 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту                           

(О. Алекса). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент освіти Вінницької міської ради 

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань  

  

 
 

 


