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 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(двадцята  (38) сесія сьомого скликання) 

 

від 23 грудня 2019 року 

м. Городня 

 

 

Про внесення змін до Програми 

громади « Освітня стипендія » 

на 2019-2020 роки  
 

 

 

З метою забезпечення соціального захисту осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації їх прав та інтересів,  

охорону дитинства, відповідно Указу Президента України від 12 січня 2018 

року № 5/2018 «Про першочергові заходи щодо захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа», враховуючи 

рішення тринадцятої (31) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання 

від 26.03.2019 року «Про припинення юридичної особи Городнянської ЗОШ І 

ступеня Городнянської міської ради шляхом приєднання», рішень п`ятнадцятої 

(33) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання від 06.06.2019 року 

«Про внесення змін до рішення тринадцятої (31) сесії сьомого скликання 

Городнянської міської ради від 26 березня 2019 року «Про припинення 

юридичної особи Городнянської ЗОШ І ступеня Городнянської міської ради 

шляхом приєднання», «Про перейменування Городнянської гімназії 

Городнянської міської ради Чернігівської області у Комунальний заклад 

«Городнянський ліцей №1» Городнянської міської ради Чернігівської області», 

«Про перейменування Городнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2 

Городнянської міської ради Чернігівської області у Комунальний заклад 

«Городнянський ліцей №2» Городнянської міської ради Чернігівської області», 

рішення шістнадцятої (34) сесії Городнянської міської ради сьомого скликання 

від 01.08.2019 року «Про перейменування Смичинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Городнянської міської ради Чернігівської області у 

Комунальний заклад «Смичинський ліцей» Городнянської міської ради 
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Чернігівської області», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Програми  громади 

«Освітня стипендія», затвердженої рішенням  шістнадцятої (34) сесії 

Городнянської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року «Про 

затвердження Програми громади « Освітня стипендія» на 2019-2020 роки», а 

саме: 

1.1. В Паспорті Програми цифри «8,400 тис. грн.» замінити на «16,800 тис. 

грн.» та доповнити пунктами «8.1.1. 2019 рік – 8,400 тис. грн.» та «8.1.2. 2020 

рік – 8,400 тис. грн.». 

1.2. Частину 2 розділу «Напрям роботи, за яким здійснюється реалізація 

програми» викласти в наступній редакції: «Організації партнери:    

-    Городнянська міська рада; 

-  відділ освіти Городнянської міської ради; 

- Комунальний заклад «Городнянський ліцей №1» Городнянської міської 

ради Чернігівської області; 

- Комунальний заклад «Городнянський ліцей №2» Городнянської міської 

ради Чернігівської області 

- Комунальний заклад «Смичинський ліцей» Городнянської міської ради 

Чернігівської області». 

  

 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                               А.І. БОГДАН 


