
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від             2021 року №                           ____ сесія селищної
                                                                                      ради восьмого скликання

Про  внесення змін до рішення
сесії Воскресенської селищної ради
від 23.12.2020 №34 «Про організацію
харчування учнів закладів загальної 
середньої освіти Воскресенської
селищної ради на 2021 рік

Відповідно  до  статтей  32,  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  пункту  3   статті  56  Закону  України  «Про
освіту», пункту 7 статті 20 Закону України «Про повну загальну середню
освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства»,  враховуючи
п.4 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення  та  відпочинку,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України   від 24 березня 2021р. №305 «Про затвердження норм
та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах
оздоровлення  та  відпочинку»,  з  метою  організації  безкоштовного
харчування учнів 1-4 класів та 5-11 класів пільгових категорій, враховуючи
інформацію  начальника  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної  Ярослава ШАЛАНИЧА, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення  сесії  Воскресенської  селищної  ради  від
23.12.2020  №34  «Про  організацію  харчування  учнів  закладів  загальної
середньої освіти Воскресенської селищної ради на 2021 рік», а саме пункт
1 рішення викласти у наступній редакції:

«Організувати безкоштовне гаряче харчування учнів1-4 класів та учнів
5-11 класів пільгових категорій, а саме: 

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 дітей  із  сімей,  які  отримують  відповідно  до  Закону  України  «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;



 дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  в
інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти;

 учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання;

 дітей, батьки яких є учасниками АТО;

 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус
дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

дітей,  евакуйованих  із  зони  відчуження,  дітей,  які  є  особами  з
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у
зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття
постанови  про  відселення,  відповідно  до Закону  України «Про  статус  і
соціальний захист  громадян,  які  постраждали внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»;

дітей з числа осіб, визначених у   статті 10     Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітей,  які  проходять  хіміопрофілактику  в  протитуберкульозному
кабінеті (на період отримання ними профілактичного лікування)».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію  з  питань  соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,
материнства та дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

Селищний голова                                         Олександр ШАПОВАЛОВ  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147
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