
РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Програми  організації  харчування  
здобувачів  освіти, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  

Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  

Відповідно  до  п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  
в  Україні», Закону  України  «Про  освіту», згідно  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Ns 07-27/1178 від  28.04.2020 року, враховуючи  
висновки  та  рекомендації  постійних  комісій  районної  ради  з  питань  планування  
бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  
інвестицій, з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  туризму, 
з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій  і  з  питань  охорони  здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  зміни  до  Програми  організації  харчування  здобувачів  освіти, які  
навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2020 рік, затвердженої  рішенням  районної  ради  від  24.12.2019 
року  Ns 639-41-VII, згідно  з  додатком . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  освіти, науки, культури, 
духовності, історії, спорту  та  туризму. 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
09 липня  2020 року  
N 703-46-VII 



Додаток  
до  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
від  09.07.2020 року  Ns 703-46-VII 

Зміни  до  Програми  організаqії  харчування  здобувачів  освіти, 
які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  

Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  

1. Пункт  4 «Нормативно -правова  база  Програми» розділу  І «Паспорт  
Програми» доповнити  словами: « Закон  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  
законів  України  щодо  забезпечення  харчуванням  дітей  внутрішньо  переміщених  
осіб» від  16.01.2020 року  Ns 474-ІХ». 

2. Абзац  1 розділу  ІІ  « Загальні  положення», викласти  в  такій  
редакції: 

«Програма  організації  харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік  (далі  — Програма) 
розроблена  з  метою  забезпечення  у  повному  обсязі  фінансування  раціонального  
харчування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  
малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  
спеціальних  і  інктпозивних  класах, дітей  із  сімей, що  отримують  пенсію  по  втраті  
годувальника, та  дітей  батьків-учасників  антитерористичної  операції, операції  
Об'еднаних  сил, учнів  1-4 класів, дітей  внутрішньо  переміщених  осіб, які  
навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  
Київської  області». 

3. Розділ  ІІІ  «Мета  Програми» викласти  в  такій  редакції: 
«Метою  Програми  е  збереження  здоров 'я  дітей  шкільного  віку, створення  

умов  для  їх  повноцінного  харчування, забезпечення  у  повному  обсязі  фінансування  
раціонального  харчування  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  
піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  освітніми  
потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інктпозивних  класах, дітей  із  сімей, що  
отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  батьків-учасників  
антитерористичної  операції, операції  Об'еднаних  сил, учнів  1-4 класів, дітей  
внутрішньо  переміщених  осіб, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  
освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області». 

4. Пункт  3 розділу  IV « Основні  напрями  реалізації  Програми»,. 
викласти  в  такій  редакції: 

« Забезпечення  повноцінного  харчуванням  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського  піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  
освітніми  потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інктпозивних  класах, дітей  із  
сімей, що  отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  батьків-учасників  
антитерористичної  операції, операції  Об'еднаних  сил, учнів  1-4 класів, дітей  
внутрішньо  переміщених  осіб, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  
освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області». 

5. Абзац  1 розділу  V« Очікувані  результати», викласти  в  такій  
редакції: 



«Виконання  Програми  сприятиме  створеншо  умов  для  повноцінного  
харчуванням  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  
малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  
спеціальних  і  інктпозивних  класах, дітей  із  сімей, що  отримують  пенсію  по  втраті  
годувальника, та  дітей  батьків-учасників  антитерористичної  операції, операції  
Об'еднаних  сил, учнів  1-4 класів, дітей  внутрішньо  переміщених  осіб, які  
навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  
Київської  області.» 

б. 	Абзац  2 розділу  VI «Фінансове  забезпечення  виконання  заходів  
Програми», викласти  в  такій  редакції: 

«Кошти  районного  бюджету  спрямовуються  на: 
- забезпечення  безкоштовним  харчуванням  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  
особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інктпозивних  
класах, дітей  із  сімей, що  отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  
батьків-учасників  антитерористичної  операції, операції  Об'еднаних  сил, учнів  1-4 
класів, дітей  внутрішньо  переміщених  осіб, які  навчаються  у  закладах  загальної  
середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області». 

Заступник  голови  районної  ради 	 О. М. Однороманенко  

~ 


