
 

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, враховуючи  Порядок 

надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 

чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України  №413 від 20.08.2014  (із змінами та доповненнями), 

Постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,   

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

Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

  

1. Внести зміни по тексту 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) після слів «із числа дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій» 

доповнити словами «а також осіб, які відповідним документом можуть 

підтвердити проходження військової служби та участь у бойових діях не менше 

ніж 30 календарних днів (в тому числі, за сукупністю днів)»; 

2) після слів «дітей із сімей осіб, визнаних учасниками бойових дій» 

доповнити словами «а також осіб, які відповідним документом можуть 

підтвердити проходження військової служби та участь у бойових діях не менше 

ніж 30 календарних днів (в тому числі, за сукупністю днів)». 
 

2. 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 
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позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 

№684, залишити без змін. 

3. 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. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Юлію Тайпс. 

 

 

Міський голова                                                               Андрій БАЛОГА 
 

 

 


