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 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(друга сесія восьмого скликання) 

 

від 23 грудня   2020  року 

м. Городня  

Про  встановлення батьківської 

плати за харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти Городнянської міської ради 

на 2021 рік                        

  З метою посилення контролю за дотриманням норм харчування і 

своєчасним внесенням батьківської плати за харчування дітей, на виконання 

наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 року №667 «Про 

затвердження Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах» зі 

змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. №1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних 

закладів», згідно статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» в новій 

редакції, відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року №1768-111 керуючись  ст. 

25,26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська 

міська рада  в и р і ш и л а: 

1. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у 

комунальних закладах дошкільної освіти у розмірі, що становить 60 відсотків у 

м. Городня та 40 відсотків у сільській місцевості від вартості харчування в день. 

2. Проводити закладам дошкільної освіти щоквартально перерахунок 

вартості одного дня харчування з урахуванням фактичних витрат за попередній 

квартал, враховуючи коливання цін на продукти харчування. 

3. Встановити пільгові умови оплати харчування в закладах 

дошкільної освіти: 

3.1.Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких 

троє і більше дітей. 

3.2. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей  сім’ї, члени 

яких є : 



 - учасники бойових дій ( при наявності посвідчення); 

- загиблі в АТО; 

            -  вимушені переселенці;. 

    4. Звільнити від плати за харчування дітей в  закладах дошкільної 

освіти: 

- батьків або осіб, що їх замінюють, які мають: дітей-сиріт; дітей 

позбавлених батьківського піклування; дітей інвалідів. 

- малозабезпечені сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу. 

- сім’ї, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал 

не  перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму                 

( гарантованого мінімуму). 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, 

законності та правопорядку, з питань освіти, культури, спорту, роботи з 

молоддю, депутатської діяльності та етики.  

 

 

Міський голова                                                                                     А.І.Богдан 
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