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РІШЕННЯ  

 

      17 лютого 2021 року        м. Липовець                                    № 14 

 

Про внесення змін до Порядку надання пільг щодо батьківської плати 

за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Липовецької 

територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 

20 січня 2021 року № 2 «Про порядок надання пільг щодо батьківської 

плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Липовецької 

територіальної громади» 

Відповідно до пункту 1 частини «а» статті 32 та пункту 3 частини «б»  

частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про дошкільну освіту», враховуючи рішення 3 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року № 42 «Про 

місцевий бюджет Липовецької міської територіальної громади на 2021 рік» та 

рішення 7 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 29 січня 2021 року      

№ 142 «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», виконавчий 

комітет міської ради ВИРІШИВ: 

1. Внести до Порядку надання пільг щодо батьківської плати за 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти Липовецької територіальної 

громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 20 січня 2021 року 

№ 2 «Про порядок надання пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Липовецької територіальної громади», такі зміни:  

- пункт 2.1.  розділу 2. Встановлення пільги для батьків за перебування 

дітей у дошкільному навчальному закладі викласти у такій редакції: 
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«2.1. Згідно рішення 3 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від      

21 грудня 2020 року № 42 «Про місцевий бюджет Липовецької міської 

територіальної громади на 2021 рік» та 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" плату за 

харчування дітей у дошкільних закладах встановлено в розмірі 50% за рахунок 

місцевого бюджету та 50% за рахунок батьківської плати». 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчої діяльності ради  Ольгу ФОМІНУ. 

 

 

В.о. міського голови       Олеся НАЗАРЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виконавець: 

Заступник міського голови      Ольга ФОМІНА 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення та комунальної власності     Алла БОГДАН 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                 Олег ПЕЧОЛАТ 

 

 

 


