
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 10.12.2021 № 561 

м. Золотоноша 

 

Про безкоштовне харчування категорійних дітей 

 

Розглянувши клопотання відділу освіти (08.12.2021 № 4114) щодо 

безкоштовного харчування категорійних дітей у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти Золотоніської територіальної громади, керуючись п. 6 „а”  

ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Надати матеріальну допомогу у формі безкоштовного харчування 

категорійним дітям у закладах загальної середньої та дошкільної освіти 

Золотоніської територіальної громади з 01.01.2022. 

2. Затвердити перелік категорійних дітей, яким надається матеріальна 

допомога у формі безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти Золотоніської територіальної громади, згідно з додатком  

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) щорічно здійснювати 

фінансування видатків, визначених у п. 1, в межах бюджету громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Строкань 53189 
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Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від 10.12.2021 № 561 
 

 

 

Перелік категорій дітей, яким надається матеріальна допомога у формі 

безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти Золотоніської територіальної громади 

 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

- діти з багатодітних сімей; 

- діти з інвалідністю; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 

класах (групах); 

- діти, переміщені з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної операції, згідно довідки про взяття на облік 

особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції, виданої та продовженої (за 

необхідності) структурним підрозділом управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради зі 

штампом міграційної служби; 

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій; 

- діти, члени сім’ї померлого (загиблого)  учасника бойових дій. 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 


