
ПРОЕКТ №___ 

Україна 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Рішення 

 
 

від        січня  2016 року                                              №  
 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, на 2016 рік 

 

 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 6 п. «а» ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», з метою соціального захисту сімей, на час перебування батьків на 

Сході України, дітей загиблих під час дій на Сході України, виконавчий комітет Знам’янської 

міської ради 

 

В и р і ш и в: 

 

1. Затвердити Порядок організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, на 

2016 рік (додається).  

2. Відділу освіти (начальник Л. Грекова)  передбачити дані кошти при розрахунках в межах 

виділених бюджетних призначень. 

3. Відділу освіти (начальник Л. Грекова) організувати харчування дітей даної категорії на 

2016 рік відповідно до затвердженого Порядку: в дошкільних навчальних закладах на 

суму 18,00 грн. в день на одну дитину, в загальноосвітніх навчальних закладах на 7,00 

грн. в день на одну дитину. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Загородню. 

 

 

 

Міський голова     С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ №___ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради 

«___»  січня  2016 року № 

 

Порядок 

 організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

на 2016 рік 

 

 

Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування у 2016 році учнів, 

вихованців навчальних  закладів міста Знам’янки, батьки яких брали та  беруть участь у 

проведенні антитерористичної операції, або загинули під час її проведення  на Сході України 

 Категорії учнів, вихованців навчально-виховних закладів, які звільняються від 

сплати за харчування:  

№ з/п Категорія Термін надання пільги 

1.1 Діти, батьки яких загинули під час участі в АТО Протягом 2016 року 

1.2 Діти, батьки яких мають посвідчення  є учасниками 

бойових дій на території проведення АТО 

Протягом 2016 року 

1.3 Діти, батьки яких беруть участь в АТО та не мають 

відповідного статусу (інваліда війни, учасника 

бойових дій) 

Протягом перебування 

в зоні АТО 

 

 Перелік документів, що подаються до навчальних закладів для отримання      

            пільги:  

2.1. Діти, віднесені до категорії 1.1., звільняються від плати за харчування на підставі 

таких документів: заяви матері (батька) про звільнення від плати за харчування, 

копії свідоцтва про смерть, довідки про загибель під час проведення АТО.  

2.2. Діти, віднесені до категорії 1.2., звільняються від плати за харчування на підставі 

таких документів: заяви матері (батька) про звільнення від плати за харчування, 

копії посвідчення учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції на сході 

України. 

2.3. Діти,  віднесені  до  категорії  1.3.,  звільняються  від  плати за  харчування  на  

підставі   таких   документів:  заяви   матері  (батька)  про звільнення від плати за 

харчування, довідки з військового комісаріату, військової частини, органів 

внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших військових формувань що 

підтверджує факт перебування в зоні АТО. 

2.4. Учні, вихованці, які відносяться до категорій, зазначених в пунктах 1.1. та 1.2., 

звільняються від плати за харчування з дня подання заяви до навчального закладу 

до 31 грудня 2016 року.  

Учні, вихованці, віднесені до категорій, визначених у пунктах 1.3 та 1.4., звільняються 

від сплати за харчування на період дії причини, визначеної в даних пунктах, з дня подання 

заяви до навчального закладу, але не більш як на один календарний місяць. У разі, коли термін 

події, що надає право на пільгу, більший за один місяць, мати (батько) дитини надає оновлені 

документи. 

 

 

 

Начальник відділу освіти       Л.Грекова 


