
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

        РІШЕННЯ 
 

 “____”________ 2019 року                            м. Шепетівка                                         № __________  

 

 

Про внесення змін у рішення 

 виконкому від 18.12.2018 № 372 

 
Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», статей 93, 101 «Бюджетний 

кодекс України», Указу Президента України від 30.04.2018 № 116 «Про рішення РНБО «Про 

широкомасштабну АТО в Донецькій та Луганській областях», постанов Кабінету Міністрів 

України від 02.02.2011  № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування 

дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами),  від 19.06.2002 №856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах», рішення LІ (позачергової) сесії Шепетівської міської ради від 

06.12.2018 № 4 «Про затвердження міської Програми з організації харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти на 2019 рік», з метою  організації безкоштовного харчування учнів 

соціально незахищених категорій, дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, 

дітей учасників бойових дій, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних, спеціальних класах та учнів 1-4 класів, 

які проживають на території міста, керуючись статтями 32, 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В: 
1. Внести зміни у пункт 1 рішення виконкому від 18.12.2018 № 372 «Про фінансування 

харчування учнів соціально незахищених та інших категорій, учнів 1-4 класів, які 

проживають на території міста» і викласти його у такій редакції «Організувати за кошти 

міського бюджету харчування учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям»,  дітей, батьки яких 

беруть (брали) участь в АТО/ООС, дітей учасників бойових дій, дітей з сімей внутрішньо 

переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних, 

спеціальних класах та учнів 1-4 класів з 02.01.2019 по 30.12.2019 року з розрахунку 9,00 грн. 

на дитину в день у відповідності до кошторисних призначень по закладах освіти». Додаток 

до пункту 1 залишити без змін. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В., 

виконуючу обов`язки начальника управління освіти Музику Т.В. 
 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                                       М.І.Полодюк 

 
 

 
 

 


