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Порядок 
 організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

на 2015 рік 
 
 

Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування у 
2015 році учнів, вихованців навчально-виховних закладів міста Кіровограда, 
батьки яких приймали участь у проведенні антитерористичної операції на 
сході України.  

1. Категорії учнів, вихованців навчально-виховних закладів, які 
звільняються від сплати за харчування:  

 
 Категорія Термін надання 

пільги 
1.1. Діти, батьки яких загинули під час участі в 

АТО  
Протягом 2015 

року 

1.2. Діти, батьки яких є учасниками бойових дій 
на території проведення АТО  

Протягом 2015 
року 

1.3. Діти, батьки яких були поранені під час 
участі в АТО 

Протягом 
перебування на 
лікуванні 

1.4. Діти, батьки яких беруть участь в АТО  Протягом 
перебування в зоні 

АТО 
 

2. 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  
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звільнення від плати за харчування, довідки з лікувальної установи про 
період лікування та причини госпіталізації. 

2.4. Діти, віднесені до категорії 1.4., 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 щодо 
перебування в зоні АТО. 

3. 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 2015 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 до навчального 
закладу перелік документів, визначених у пунктах 2.3. та 2.4.  

У разі, коли термін події, що надає право на пільгу, менший за один 
місяць, а послуга була надана в повному обсязі, батьки дитини 
відшкодовують вартість зайво наданої послуги.  

 
 

 
Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 
 
 
 
 
 
 
 


