
Договір про надання послуг МКЯ.ЯЛ (Муніципальним комплексом ясел. Ясла Лодзь) 4010 

 

....................... (дата) Місто Лодзь, вул Піотрковська 104, 90-926 Лодзь, NIP: 7250028902, від імені 

якого діє Муніципальний комплекс ясел в Лодзі - Ясла № .............................. .. 

за адресою .................................................................. тел. ………………………………………………… в особі: 

Завідувача яслами - ................................................................................. 

та 

…………………………………………………..  …………………….  ……………………………………….. ……………………………… 

ім'я та прізвище Матері /   PESEL Матері/   адреса проживання Матері/ № телефону Матері/ 

Законного представника  Законного представника Законного представника Законного представника 

……………………………………………………..  ……………………….  …………………………………………. ………………………………… 

ім'я та прізвище Батька/   PESEL Батька/   адреса проживання Батька/ № телефона Батька/ 

Законного представника  Законного представника Законного представника Законного представника 

Батьки/Законні представники дитини  ……………………………………………………………… 

        Ім'я та прізвище дитини  

Дата народження …………………………..  

…………………………………………………….. 

№ копії скороченого свідоцтва про народження/або назва іншого документа, що підтверджує законність представлення прав дитини 

уклали договір про наступне: 

§ 1 

Предметом договору є надання послуг з догляду за дитиною до 3 років, які охоплюють догляд, 

виховання та навчання. 

§ 2 

Виховний заклад - Ясла зобов'язується: 

1. стежити за здоров'ям, безпекою, самопочуттям, а також за розвитком ввіреної йому дитини, 

2. організувати харчування дитини в обсязі, погодженому з батьком/матір'ю/законним 

представником, відповідно до встановлених стандартів харчування та медичними показаннями 

в разі необхідності дотримання дієти, 

3. підтримувати взаємодію з батьком/матір’ю/законним представником дитини у справах, що 

стосуються дитини. 

§ 3 

Ясла забезпечують Батькові/Матері/Законному представнику дитини: 

1. активну участь в повсякденному житті закладу, 

2. взаємообмін інформацією про дитину, що має важливе значення для її самопочуття і 

розвитку, 

3. участь дитини в додаткових платних заняттях, які проводяться у закладі. 



§ 4 

Батько/Мати/Законний представник зобов'язується: 

1. ознайомитися з Правилами розпорядку ясел і дотримуватися їх, 

2. вносити щомісячну плату за перебування дитини в яслах на розрахунковий рахунок ясел 

..............................................................., на початку кожного місяця до 5-го числа поточного 

місяця. 

2.1 вносити фіксовану щомісячну плату, зазначену в §11 Правил розпорядку ясел, незалежно 

від фактичної присутності дитини в яслах. Фіксована плата становить 15% від мінімальної 

заробітної плати в даному календарному році. При одночасному перебуванні в яслах двох і 

більше дітей з однієї сім'ї, плата за другу і наступних дітей становить 50% від щомісячної 

фіксованої плати. 

На день укладення цього договору фіксована плата становить ....................................... 

Фіксована плата не підлягає перерахунку. Зміна розміру фіксованої плати не змінює змісту 

цього договору. 

Батьки/Законні представники дітей, народжених в результаті багатоплідної вагітності, 

починаючи з трійні, звільняються від обов'язку вносити фіксовану плату за перебування дітей в 

яслах. 

2.2 вносити плату за харчування, включаючи вартість продуктів харчування, зазначену в § 6 

Правил розпорядку ясел. Розмір добової норми харчування залежить від кількості прийомів їжі. 

За повноцінне харчування, яке передбачає сніданок, II сніданок, обід, полуденок 

на день укладення цього договору денна ставка становить ................................................. 

Оплата за харчування підлягає перерахунку в разі, якщо дитина не була в яслах протягом 4 днів 

поспіль і більше в даному календарному місяці. Зміна розміру плати за харчування не змінює 

змісту цього договору. 

2.3 вносити плату за кожну розпочату годину, що перевищує 10 годин перебування кожної 

дитини в яслах, що вказується в § 11 Правил розпорядку ясел, в розмірі 10% від щомісячної 

фіксованої плати. На день укладення договору плата становить ................................ за кожну 

дитину. Зміна розміру плати не змінює змісту цього договору. 

§ 5 

Батько/Мати/Законний представник зобов'язується: 

1. вносити (щомісячну плату в батьківський комітет) на зазначений банківський рахунок. 

§ 6 

1. Батько/Мати/Законний представник дитини погоджується з тим, що співробітники ясел 

можуть надавати дитині допомогу, яка може бути необхідна в зв'язку зі станом здоров'я 

дитини. Ця згода також поширюється на транспортування дитини в лікарню автомобілем 

швидкої допомоги. 

2. Завідувач яслами зобов'язується негайно повідомляти батька/матір/законного представника 

дитини про будь-які нещасні випадки або загрози, які потребують надання допомоги. 



 

§ 7 

Батько/Мати/Законний представник дитини зобов'язаний: 

1. Приводити в ясла здорову дитину - без симптомів хвороби. 

2. Негайно інформувати про зміну своїх особистих і робочих номерів телефонів, за якими 

можна терміново зв'язатися у справах, що стосуються дитини. 

§ 8 

1. Батько/Мати/Законний представник уповноважує осіб, які зазначені в Інформаційній карті 

дитини, забирати дитину з ясел. Їм має бути не менше 18 років, щоб мати можливість 

підтвердити свої особисті дані, якщо їх про це попросять, коли вони прийдуть за дитиною. 

Батько/Мати/Законний представник зобов'язаний актуалізувати дані цих осіб. 

2. Батько/Мати/Законний представник зобов'язується в письмовій формі інформувати 

Завідувача не пізніше останнього числа місяця про зміну часу перебування дитини в яслах. Ці 

зміни набирають чинності з наступного календарного місяця. 

3. У разі, якщо дитину не буде забрано з установи, застосовуються положення § 17 Правил 

розпорядку ясел. 

 

§ 9 

1. Договір діє від .................................. до ........................................ 

2. У разі, якщо дитина не з'явиться в ясла протягом 3 днів з дати, зазначеної в договорі, а 

батько/мати/законний представник не надасть відповідну інформацію, договір вважається 

недійсним. 

3. Завідувач яслами може розірвати договір: 

3.1 в ситуації, коли дитина потребує постійного індивідуального догляду; 

3.2 коли поведінка дитини загрожує його безпеці або безпеці інших дітей, а батьки/законні 

представники не взаємодіють в області консультації фахівця і можливої терапії; 

3.3 коли поведінка батька/матері/законного представника дитини, незважаючи на зауваження, 

порушує роботу заклад і почуття безпеки дітей/персоналу ясел; 

3.4 в ситуації, що вимагає застосування спеціалізованої індивідуальної дієти, яку не в змозі 

забезпечити заклад; 

3.5 в разі несплати батьком/матір'ю/законним представником плати за перебування дитини в 

яслах до повторно встановленого терміну. У разі простроченого платежу за перебування 

дитини протягом 1 місяця, Завідувач розриває договір. Наслідком розірвання договору є 

відрахування дитини з ясел. 

3.6 в ситуації, коли дитині виповнилося 3 роки, а батько/мати/законний представник не подасть 

заяву про перешкоди охоплення дитини дошкільною освітою. 



4. Батько/Мати/ Законний представник може розірвати договір у будь-який час, заздалегідь 

повідомивши про це Завідувача ясел в письмовій формі. Якщо про розірвання договору 

повідомляється протягом поточного місяця, фіксована плата не повертається. 

§ 10 

1. Правила організації діяльності ясел вказані в Правилах розпорядку ясел, які можна отримати 

у Завідувача ясел. 

2. Детальна організація і порядок надання послуг в яслах, а також права та обов'язки сторін 

договору вказані в Правилах розпорядку ясел, які можна отримати у Завідувача і які розміщені 

на інформаційному стенді установи. 

3. Невід'ємною частиною договору є Реєстраційна карта дитини, Інформаційна карта дитини, 

Інформаційна клаузула і Клаузула згоди. 

§ 11 

У справах, не передбачених цим договором, застосовуються положення Правил розпорядку 

ясел, Закону про догляд за дітьми у віці до 3 років і Цивільного кодексу. 

§ 12 

Договір укладається в двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони. 

Я ознайомився/лась з Правилами розпорядку ясел. 

 

………………………………………………  …………………………………………  ………………………………… 

Розбірливий підпис Матері/  Розбірливий підпис Батька/  Завідувач ясел 

Законного представника     Законного представника 

         


