
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від  «02» березня  2015 року                                                   № 111 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 22 січня 2015 року № 48  
«Про затвердження Порядку  
організації харчування дітей, 
батьки яких є учасниками АТО, 
на 2015 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 соціальної 
підтримки учасників антитерористичної операції на сході України виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 22 січня 2015 року № 48 «Про затвердження Порядку 
організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, на 2015 рік», а 
саме викласти п. 3 Порядку організації харчування дітей, батьки яких є 
учасниками АТО, на 2015 рік в новій редакції що додається. 

2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради забезпечити 
організацію харчування даної категорії дітей на 2015 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради            
Колодяжного С.О. 
 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
Васильєва 24 58 08  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
„ 02 „  березня 2015  
№ 111 
 
 

Зміни до Порядку 
 організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

на 2015 рік 
 
 

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.  

У разі коли батько учня, вихованця загинув під час проведення 
антитерористичної операції на сході країни у попередньому році, пільга 
встановлюється з 01 січня 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.  
 Заявник повинен протягом доби повідомити адміністрацію навчального 
закладу про завершення терміну перебування в зоні АТО, для припинення 
безкоштовного харчування. 
 
 
 
Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 


