
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
   ВІТОВСКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т                           Р І Ш Е Н Н Я

від                     2019 року №                         ХХХ сесія 
  смт. Воскресенське                                     селищної     ради 8 скликання
                                                                        
«Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії
селищної ради №31 від 22 грудня 2018 року
«Про організацію харчування учнів загальноосвітніх
 шкіл селищної ради на 2019рік»

  Відповідно  до  статей  32,  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», п. 3 статті 56 Закону України «Про освіту», статті
21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України
«Про  охорону  дитинства»,  п.  4  статті  21  Закону  України  «Про  протидію
захворюванню на туберкульоз», враховуючи інформацію начальника відділу
освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради,  селищна
рада 
ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення ХХІХ сесії селищної ради № 31 від 22 грудня
2018  року  «Про  організацію  харчування  учнів  загальноосвітніх  шкіл
селищної  ради  на  2019  рік»,  а  саме  пункт  один  рішення  викласти  у
наступній редакції «Організувати безкоштовне харчування всіх учнів   1-4
класів та учнів 5-11 класів пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  дітей  із  сімей,  які  отримують
допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»,  дітей  з  особливими  освітніми
потребами,  які  навчаються  у  інклюзивних  класах  закладів  загальної
середньої  освіти,  а  також дітей,  батьки  яких  є  учасниками АТО,  дітей
переселенців  із  Донецької  та  Луганської  областей,  дітей,  які  проходять
хіміопрофілактику в протитуберкульозному кабінеті (на період отримання
ними профілактичного лікування).

2.Відповідальність  за  затвердженням  списків  дітей,  які  проходять
хіміопрофілактику  в  протитуберкульозному  кабінеті  та  потребують
посиленого  харчування  на  період  дотримання  ними  профілактичного
лікування  покласти  на  відділ  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради (Черновол Г.С.).



3.Відповідальність  за  організацію  харчування  учнів  покласти  на
керівників закладів освіти.

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємництва, приватизації
та власності.

Селищний голова                                                               О.ШАПОВАЛОВ


