
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми організації безоплатного гарячого харчування 

дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки  

 

 

З метою підтримки пільгових і соціально-незахищених категорій дітей та 

забезпечення їх  безоплатним гарячим харчуванням, відповідно до законів 

України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, “Про 

освіту”, “Про охорону дитинства”, „Про повну загальну середню освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України 24.03.2021 №305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та п.22 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

керуючись ст.40, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

  

1. Внести зміни до Програми організації безоплатного гарячого 

харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 19-ї 

позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 

№684, а саме: 

1) пункт 9 Розділу 1 «Паспорт  Програми» викласти в наступній редакції: 

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

всього, тис.грн., у тому числі: 52525,4 тис.грн. з них: 2022 рік – 12227,4 тис.грн., 

2023 рік – 20 149,0 тис.грн., 2024 рік – 20 149,0 тис.грн.»; 

2) пп 9.1 пункту 9 Розділу 1 «Паспорт  Програми» викласти в наступній 

редакції: «коштів місцевого бюджету : 52525,4 тис.грн.»; 

3) абзац 3 Розділу 4 «Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 

Програми» викласти в наступній редакції: «Вартість безоплатного  харчування 

для учнів у закладах загальної середньої освіти Мукачівської міської  



 

2 

територіальної громади складає 50 грн. Денна вартість харчування  вихованців 

закладів дошкільної освіти Мукачівської міської  територіальної громади– 50 

грн.»; 

4) абзац 4 Розділу 4 «Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання 

Програми» викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансування 

Програми становить 52525,4 тис. грн.» 

2. Викласти в новій редакції додаток 1 та додаток 2  до Програми 

організації безоплатного гарячого харчування дітей пільгових категорій у 

закладах освіти Мукачівської міської  територіальної громади на 2022-2024 

роки згідно додатків 1 та 2 до даного рішення відповідно. 

3. В іншій частині Програму організації безоплатного гарячого харчування 

дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджену рішенням 19-ї 

позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 

№684, залишити без змін. 

4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою організації безоплатного гарячого 

харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти Мукачівської міської  

територіальної громади на 2022-2024 роки, проводити в межах затверджених 

асигнувань в бюджеті Мукачівської міської  територіальної громади на 

відповідний рік. 

5. Встановити, що дане рішення виконавчого комітету  Мукачівської 

міської ради набирає чинності з 01.09.2022р. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Юлію Тайпс. 

 

 

Міський голова                                                               Андрій БАЛОГА 


