
 

 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 27 серпня 2019 року        № 2731 

 

 

Про внесення змін до рішення  
Міської ради міста Кропивницького 
від 19 грудня 2018 року № 2207 
«Про організацію харчування учнів 
та вихованців пільгових категорій  
в закладах освіти 
м. Кропивницького на 2019 рік» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 23 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормами 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 

«Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей               

на 2017-2019 роки» (зі змінами), з метою соціального захисту дітей, які 

навчаються, виховуються в  закладах освіти міста Кропивницького, Міська 

рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                    

від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького                    

на 2019 рік» та викласти у новій редакції: 

1. пункт 3: «3. Установити категорії учнів та вихованців закладів 

освіти міста Кропивницького, які звільняються від плати за харчування                  

з 01 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року: вихованці закладів 

дошкільної освіти та учні закладів загальної середньої освіти, які потерпіли 

від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, діти воїнів-афганців, які 

навчаються та виховуються в закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти міста Кропивницького, учні 5 - 11 класів закладів освіти міста 
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Кропивницького з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», діти працівників органів внутрішніх справ, які 

загинули під час виконання службових обов’язків, учні комунального 

закладу «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького», які 

виховуються без батька (матері) і перебувають у закладі цілодобово, діти, 

один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо 

брав/бере участь в антитерористичній операції в східних областях України, є 

учасником АТО (ООС) на час його перебування в зоні АТО (ООС) або 

загинув, зник безвісти, потрапив у полон чи отримав інвалідність під час 

участі в АТО (ООС), діти померлого учасника АТО (ООС). Учні 1-4 класів 

звільняються від оплати за харчування з 01 вересня 2019 року по 12 жовтня 

2019 року».  

2.  Рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року 

№ 2302 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького               

від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького                       

на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євген Серопян 24 56 96 


