
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок п’ятої сесії шостого скликання 

 

 

04 березня 2015 року                                                                                                    № 41 

 

 

Про внесення змін до рішення сорок першої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 03 грудня 2014 року № 232 „Про затвердження розміру 

вартості харчування дітей в дошкільних навчальних закладах на 2015 рік“ 

 

 

Відповідно до пункту 1 статті 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, Бюджетного кодексу України, статті 35 Закону 

України „Про дошкільну освіту“ № 2628-ІІІ (зі змінами), Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 „Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернат них навчальних закладів“ (зі змінами), Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах“, наказу Міністерства освіти 

України від 21.11.2002 № 667 „Про затвердження порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернат них навчальних закладах“, на підставі довідки про фактичну вартість 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста Пирятина та села 

Калинів Міст в 2014 році, керуючись висновками постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення сорок першої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 03 грудня 2014 року № 232 „Про затвердження розміру 

вартості харчування дітей в дошкільних навчальних закладах на 2015 рік“: 

1) пункт 2 доповнити виразом:  

„…та звільнити від сплати за харчування батьків, які виховують дитину-

інваліда“; 

 2) пункт 4 викласти в наступній редакції: 

„4. Відділу фінансів та обліку міської ради (Цюра І.О) нарахування плати 

за харчування дітей в дошкільних закладах міста Пирятина здійснювати з 
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розрахунку: 60% - батьківська плата + 40% - кошти міського бюджету, а для 

сільської місцевості: 40% - батьківська плата + 60% кошти міського бюджету“. 

2. Рішення сорок третьої позачергової сесії міської ради від 27 січня 2015 

року № 7 „Про внесення змін до рішення сорок першої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 03 грудня 2014 року № 232 „Про 

затвердження розміру вартості харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах на 2015 рік“ вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С.  

 

 

 

Міський голова                               О.РЯБОКОНЬ  


