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ДОЛИНСЬКА MICьKA РАДЛ

IвАIIо_ФрАнкIвськоI овлдстr
сьоме скликання

t

(дев'ятнадцята сесiя)

" рIшЕння
Вiд 20.08.2020 NЬ 821-1912020
м. ,Щолина
ГIро внесення змiн в рiшення Щолинськоi мiськоi ради вiд
12.12.2020 NЬ 317-10/20|9 <<Про встановлення BapTocTi
безоплатного гарячого харчування учнiв, вихованцiв у
закладах освiти Щолинськоi MicbKoi об'сднаноi

територiальноi громади та встановлення батькiвськоi
плати за гаряче харчування у 2020 роцi>

Керуючись T1.2, п.5 роздiпу I Закону УкраiЪи <Про внесення змiн до
деяких законiв УкраТни щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дiтей
внутрiшнъо перемiщених осiб>, ст. 26 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>>, MicbKa рада

ВиРIШиЛА:
Внести в рiшення ,ЩолинськоТ мiськоi ради вiд 12. |2.2019 Ng31,7 -l0l201.9
<Про встановленнrI BapTocTi безоплатного гарячого харчування учнiв,
вихованцi" у закладах освiти ,Щолинськоi MicbKoT об'еднаноi територiальноi
громади та встановлення батъкiвськоТ плати за гаряче харчуванняу 2020 роцi>
наступнi змiни:
1.

Dоповнumu восьмим абзацом:
- <dimей з чuсла внуmрiutньо перепtitценuх осiб чu dimеЙ, якi л4аюmь
сmаmус dumuHLt, яка посmражdала внаслidок военнuх diй i збройrмх
конфлiкmiв - 30,00 zрн на dень.>;
п).нкт 2 dоповнumu шоатим абзацом:
- <dimей з чuсла BHympiutHba перемitценuх осiб чu dimей, якi Jиаюmь
сmаmус dumuнu, яка посmражdала внаслidок военнuх diй i збройнuх

п}.нкт

1

конфлiкmiв. >;
пункт 4 dоповнumu восъмим абзацом:
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кпосmраilсdалuх внаслidоп !о"rпuх diй i збройнuх конфлiкmiв,
або з

BHympiu,tHb о пер еJиiu4енuх

о с iб. у,.

dodama гпrнкт 7 в такiй редакцii:
(( Управлiнню освimu ,Щолuнськоi' л,tiськоi'
раdu (В.Споdар) зdiйснюваmu
оплаmу 2арячоео харчування учнiв, вuхованцiв
у заклаdqх освimu !олuнськоi'
wticbKoi' раdu в Mectcax Kourmopucшllx прuзначень,
заmверdэюенuх на 2020 piK. >;
п}rнкт 7 ввu)!саmи пунктом 8.

з, Контролъ за виконанням даного
рiшення покласти на постiйну комiсiю
мiськоi ради з питань освiти, кулътури, нацiонального i
ду"оu"ого вiдродження,
туризму, фiзичноТ культури та спорту.

Мiський

Володимир Гаразд
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