
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять шоста сесія 
Сьомого скликання

Рішення
від 20 жовтня  2020 року 
село Нижня Сироватка
 
Про зміни до рішення «Про затвердження 
Порядку організації харчування дітей 
у закладах загальної  середньої та дошкільної освіти
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області» 
від 21 грудня 2019 року

Відповідно  до  статей  32,  42,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  статті  5  Закону  України  «Про
охорону дитинства», статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону
України «Про загальну середню освіту», Закону України "Про внесення змін
до деяких законів  України щодо забезпечення  безкоштовним харчуванням
дітей внутрішньо переміщених осіб", Постанови Кабінету Міністрів України
від  02.02.2011  р.  №  116  «Про  затвердження  Порядку  надання  послуг  з
харчування  дітей  у  дошкільних,  учнів  у  загальноосвітніх  та  професійно-
технічних  навчальних  закладах,  операції  з  надання  яких  звільняються  від
обкладення  податком  на  додану  вартість»,  Постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  22.11.2004  р.  № 1591  «Про затвердження  норм харчування  у
навчальних  та  оздоровчих  закладах», з  метою  встановлення   порядку  та
визначення  механізму  організації  харчування  дітей  у  закладах загальної
середньої  освіти,  дошкільної  освіти  підвідомчої  території,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Внести  зміни  в  Порядок  організації  харчування  дітей  у  закладах
загальної середньої та дошкільної освіти Нижньосироватської сільської ради,
а саме:

 в п.2 додати фразу  «дітей,  які  мають статус  дитини, яка постраждала
внаслідок  воєнних  дій  і  збройних  конфліктів,  дітей  із  числа  внутрішньо
переміщених осіб»;

в п.3 додати абзац «Для дітей, які мають статус дитини, яка постраждала
внаслідок  воєнних  дій  і  збройних  конфліктів,  дітей  із  числа  внутрішньо
переміщених осіб



- довідка з управління соціального захисту населення.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  молоді,  освіти,  культури,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту і Відділ освіти Нижньосироватської сільської ради.

Сільський голова                                                    В.Ю. Суспіцин


	Відповідно до статей 32, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб", Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», з метою встановлення порядку та визначення механізму організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, дошкільної освіти підвідомчої території, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

