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РІШЕННЯ № 142 

 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до Програми для дошкільних навчальних закладів 

Липовецької територіальної громади «Світ дитинства» на 2021 рік, 

затвердженої рішенням 3 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 21 

грудня 2020 року № 43 «Про затвердження Міських програм» 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», 

враховуючи клопотання начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту Липовецької міської ради від 26 січня 2021 року № 37, висновки 

постійних комісій міської ради з гуманітарних питань; з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми для дошкільних навчальних закладів 

Липовецької територіальної громади «Світ дитинства» на 2021 рік, 

затвердженої рішенням 3 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 21 

грудня 2020 року № 43 «Про затвердження Міських програм», такі зміни: 

- Абзац 3, 4 розділу 4. Заходів щодо виконання Програми викласти у 

такій редакції: 

«Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21 

листопада 2002 року № 667 (зі змінами) «Про затвердження Порядку 

встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Постанови 

Кабінету Міністрів від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» встановити на 2021 рік вартість харчування вихованців в закладах 

дошкільної освіти Липовецької територіальної громади у розмірі 35 грн. на 

одну дитину вдень». 

«Вартість 50% харчування в день становить 17,50 грн.». 
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО); з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 
 

 


