УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
від 23 грудня 2020 року
м. Городня

ПРОЄКТ

Про встановлення батьківської плати за
харчування дітей у загальноосвітніх
навчальних закладах
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про
загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування
дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення
податком на додану вартість» (із змінами), з метою забезпечення
повноцінного харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти
та дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню
освіти Городнянської міської ради, керуючись ст. 25, 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день в розмірі
12,00 грн. з 1 січня 2021 року
1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків,
які мають трьох і більше дітей.
1.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх
замінюють, наступних категорій дітей:
1.3.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; дітей-інвалідів, дітей з
особливими освітніми потребами.

1.3.2. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь у проведенні
антитерористичної операції або загинули під час проведення
антитерористичної операції.
1.3.3. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
1.3.4. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за
попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти;
1.3.5. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають
статус дитини, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
2.
Для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти
встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у розмірі 60
відсотків від встановленої вартості харчування на день (оплата здійснюється
за дні відвідування дитиною начального закладу).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету,
планування,
фінансів, соціально-економічного
розвитку,законності та правопорядку.

Міський голова

Андрій БОГДАН

