
 

                                 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.08.2021  № 174 

с. Руська Поляна                                              

Про схвалення змін до рішення  

Руськополянської сільської ради 

від 24.12.2020 р. № 3-6/VIII «Про 

затвердження програми «Організація 

харчування дітей ЗЗСО та ЗДО 

Руськополянської ТГ на  

2021-2023 роки» (зі змінами) 
 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про внесення змін та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 

року № 76-VIII, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

реформи міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, 

постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», наказ Міністерства охорони здоров'я України, 

Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України                    

15 червня 2005 року за № 661/10941, ст.27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частина 10 ст.7 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», п. 2.2. Наказу 

Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667, клопотання 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 від 10.08.2021 № 05-12/99, 

клопотання Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від 06.08.2021 № 05-08/83, 

клопотання Дубіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від 06.08.2021                                           

№ 05-15/100, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити зміни до 

пункту 3 рішення Руськополянської сільської ради від 24.12.2020 р.                      

№ 3-6/VIII «Про затвердження програми «Організація харчування дітей ЗЗСО 

та ЗДО Руськополянської ТГ на 2021-2023 роки» викласти в новій редакції, а 

саме: 

 



 

 «3. Встановити вартість гарячого харчування з 01.09.2021 року за рахунок 

батьківських коштів для учнів 5-11 класів та вихованців ГПД 1-4 класів 

закладів освіти Руськополянської сільської ради у розмірі 15,00 грн. до кінця 

фінансового року». 

      

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 
      
 
      Сільський голова                                                            Олег ГРИЦЕНКО        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


