
                                                  

     У К Р А Ї Н А 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

     шоста позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ  №7 

  25 лютого 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про забезпечення  харчуванням  дітей пільгової категорії  у закладах освіти  

Кушугумської селищної ради 

 

 Керуючись Законом України «По місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких 

загинув ( пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України» № 978-ІХ від 05.11.2020, ст.15 Закону України « Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-ХІІ, Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» № 474-ІХ від 16.01.2020р., 

відповідно до п.5 Постанови № 16 від 18.01.2016р. «Про внесення змін до 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», з 

метою соціального захисту дітей пільгової категорії, 

 КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

1.Забезпечити з 01 березня 2021року по 31 травня 2021року частково 

безкоштовним харчуванням дітей пільгової категорії дошкільних навчальних 

закладів освіти  Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області ( діти ВПО, діти учасників АТО, діти з ООП) в межах виділених 

планових асигнувань передбачених в кошторисах на 2021 рік закладів 

дошкільної освіти в розмірі 30% від вартості харчування дітей ( список дітей 

пільгової категорії додається ) 

2.Забезпечити з 01 березня 2021 року по 31 травня 2021 року безкоштовним 

харчуванням учнів 5-11 класів пільгової категорії навчальних закладів освіти 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ( учні 

ВПО, учні учасників АТО, учні з ООП ) в межах виділених планових асигнувань 

передбачених в кошторисах на 2021 рік  закладів освіти ( список учнів пільгової 

категорії додається) 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області 

 

Селищний голова        В.С. Сосуновський 


