
0 ФrdТа"

укрАнА
володимир-волинськА MIcbKA рАдА волинськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
рIшЕння

at/L 2019 року N, j_66
*. Вопод"r"р-Волинський

Про встановлення
BapTocTi харчування.
в закладах загальноl

серелньоi освiти

вiдповiдно до Законiв Украiни <про освý>>, <про загальну середню

ocBiTy>, <Про держав"у o""","ly.ci,'"ni з дiтьми>, <Про внесення змiн до

деяких законодавчих aKTiB Украiни>, на Rиконання постанови Кабiнету

ili;;p; 
'-раi'ни 

вiд 22,11,2ОО4 року Nч 1591 <Про затвердженнJt норм

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та вlдпочинку),

наказу МОЗ YKpaiH, ,"ЙОf 
'-раТни 

вiд 01,06,2005 року Nч 242lЗ29 <Про

.uru.pr*"nn" Порядку органiзiчiТ харчування дiтей у навчапьFих та

оздоровчиХ закпадах), рiulеннЯ Володимир_-ВолинськоТ плiськоi ради вiд

16.11.2017 року JФ ZlZlr <Про Програму,соцiацьного захис,ry населення MicTa

на 2018-2020 роки> iЗ внесениN,!И змiltами, враховуюч}r збiлыllення BapTocTi

про,луктiв харчування: n"pyrouu,o п,п,2) п,а) ст,28, rr,п, 6) п,а) ст,З2 Закону

УкраТни <Про мiсцеве самоврядчвання в YKpaiHi>, виконавчий KoMiTeT

MicbKoT ради

ВиРllUlIВ:

1. з 01.01.2020 року органiзувати безкоштовне харчування учнiв 1-4

-u.iu, з розрахунку Z,OO грн, на учня шlоденно за факr,ом вiдвiдування ними

навчальних занять.
2. з 01.01.2020 року органiзl:ваr,и безкошlтовltе харчування на суму

i 5.00 грн. на уIiня lltоденно шко,пярlв таких категорir1_ яrii потребують

соt,tiального захIlсry, за факгопt вiдвiдl,вання ними llавttаJlьних занять при

наявностi докуN4енl,а, який пiдтверл;кус Тх статус: 
... -- 

z. r . l\iтей-сирiт та дi,геt*л, позбавлених батькiвського Illti-ltування-

освlти,
спорту

_'гiрýЙiння
мýлOдi та



2.2. Учнiв 1-11 класiв iз сiмей, якi перемiчгилися з тимчасово

окупованоi територii Укра'ши, району проведення аrrгитерорисгичлтчi

операцiТ, операчiI об'еднаних сил,

2.3. Учнiв 1-11 класiв, якi виховуються в малозабезпеченI,D( сiм'ях,

2.4. Учцiв 1-11 ;;"i; - дiтейЪатькiв - уtасникiв. бойовихёllл,i1

брали безпосередню участь в аЕтитерористичнiй операшiт на сходl украlни

аЁо оп"рuчiТ оЪ'uдru"* сил на пiдgгавi цовiдоь наказiв, тощо, видаЕих

вИповiдними уtrовноваженими органами i Tlo<, якi пiсля демобiпiзацiТ

отримали *ury" y,ru"o"*u боиових дiй, на пiдставi копiТ вiдповiдного

посвiдчення.').S. 
Учнiв 1-11 клаоiв - дiтей працiвникiв, якi загинули пlд час

викоцання сrryжбових обов'язкiв, _л_лЕл_,
2.6. Учнiв 1-1 l шraciB iз особливими освiтнiми потребами, якi

ЕаВчаютьсявспецiальнихiiнклюзивнихкпасах,таДiтейзiнвалiцнiстю..з.У"р""лннюосвiти,молоДiтаспор{УВикоцаВЧогокЬмiтчгУВолодимир-

Волинськоi MicbKoT рй tП",рук В,М,) забезпечrrги оргашiзацiйнi заходи

щодо виконання цього рiшення,

ради вiд 26,|2.20|8 року У 405 <Про
Володимир -

встановленlUI
5. Контроль

ради з

Мiський

Петрук 2Зб

загальноi середньоТ освiти>,

на посгiйilту комiсiю MicbKoT

молодi та спорту, комунiкачiй та

П.Д. Саrанюк.чЁнff*

i ук рд_r-*,


