
проект 

 
 

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(восьма сесія восьмого скликання) 

 

 

від 14 вересня 2021 року                   

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення другої 

сесії восьмого скликання Городнянської 

міської ради від 23.12.2020 року 

« Про встановлення батьківської плати  

за харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах» 
На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 

року № 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 в и р і ш и л а: 

1.Внести та затвердити зміни до рішення другої сесії восьмого скликання 

Городнянської міської ради від 23 грудня 2020 року «Про встановлення 

батьківської плати за харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах», а саме: 

пункт 1.1. викласти в наступній редакції: «Встановити вартість харчування 

однієї дитини на день в розмірі 21,00 грн. з 1 вересня 2021 року». 

 пункт 2. викласти в наступній редакції: Для учнів 1-4 класів закладів загальної 

середньої освіти встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у 

розмірі 80 відсотків від встановленої вартості харчування на день (оплата 

здійснюється за дні відвідування дитиною начального закладу).  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів, соціально-економічного 

розвитку,законності та правопорядку».  

Міський голова                    Андрій БОГДАН 


