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Шоста сесія  восьмого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2020 року                          №

Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2020 року № 77
«Про організацію харчування окремих
категорій дітей та встановлення вартості
харчування одного діто-дня в дитячих садках»
      Розглянувши інформацію про організацію харчування окремих категорій
дітей та встановлення вартості харчування одного діто-дня, надання пільг по оплаті
за перебування у дитячих садках, відповідно до статті 35 Закону України «Про
дошкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», п. 19
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
24.12.2015 року № 911-19, наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від
21.11.2002 року № 667, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення третьої сесії Помічнянської міської ради 8-го
скликання від 23.12.2020 року № 77 «Про організацію харчування окремих
категорій дітей та встановлення вартості харчування одного діто-дня в дитячих
садках» та викласти його в новій редакції.

« 1. Встановити  з  01 січня 2021 року  в дошкільних навчальних закладах
міста вартість харчування одного діто-дня у групах з 10,0-годинним перебуванням
дитини в розмірі  40,0 гривень.

  Встановити, що батьки, або особи, які їх замінюють,  вносять плату за
харчування дітей у дошкільному навчальному закладі в розмірі 50% від вартості
харчування на день.

 Розмір плати в дитячих садках зменшити на 50% для батьків, у сім'ях яких
троє і більше дітей.

Звільнити від батьківської плати дітей-інвалідів, дітей, які виховуються на
інклюзивній формі, дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського
піклування, дітей з малозабезпечених сімей (при наявності довідки управління
соціального захисту населення «Про отримання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям»), дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи та
дітей, батьки яких є учасниками АТО, ООС.
        2. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну



депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, інвестицій,
побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування.»

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК
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