
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята  сесія 

 

 VIII скликання 

« 16 » квітня 2021 р. смт Ємільчине № 290____ 

 

 

Про внесення змін до програми, 

затвердженої рішенням 

28 сесії VІІ скликання Ємільчинської 

селищної ради від 16.10.2020 року 

№1988 «Про затвердження Селищної 

програми «Харчування дітей в 

закладах освіти» на 2021 – 2023 роки» 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», рішення 28 сесії VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.10.2020 року №1988 «Про затвердження Селищної програми «Харчування дітей в закладах 

освіти» на 2021-2023 роки, розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради, з метою підвищення рівня організації харчування в закладах 

освіти, забезпечення дітей раціональним та якісним харчуванням та враховуючи рекомендації 

постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської 

діяльності та етики, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до програми , затвердженої  рішенням 28 сесії VIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від 16.10.2020 року № 1988 «Про затвердження Селищної 

програми «Харчування дітей в закладах освіти» на 2021-2023 роки», при цьому викласти п.п 

2.1. п.2 «Організація харчування в закладах освіти Ємільчинської селищної ради» розділу 7 

«Заходи програми» даного рішення у наступній редакції:  

2.  

2.1 Забезпечення безкоштовним    харчуванням: 

учнів 1-4 класів закладів середньої освіти: 

дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

дітей-інвалідів; 

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах; 



дітей тимчасово переселених осіб з території проведення АТО та Автономної 

Республіки Крим (переселенці); 

дітей, батьки яких мають статус учасника АТО/ООС; 

дітей, колишніх вихованців інтернатів, які повернулися в біологічні сім’ї та 

відвідують заклади освіти за місцем проживання (за клопотанням 

територіальних центрів соціального обслуговування, ) 

та інших категорій, визначених рішенням сесії селищної ради 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про внесення змін до програми, затвердженої рішенням 28 сесії VІІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від 16.10.2020 року №1988 «Про затвердження Селищної 

програми «Харчування дітей в закладах освіти» на 2021 – 2023 роки»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 


