
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 28.09.2018 № 1333                                 33 сесія 7 скликання  
              м.Вінниця 
 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.12.2012 р.  

№ 1089 

 

 

Враховуючи доповідну департаменту освіти міської ради, керуючись         

пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 26.12.2012 р. № 

1089 «Про виконання Програми розвитку освіти міста Вінниці на період 2008-

2012 років та затвердження Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 

роки» (зі змінами), виклавши в новій редакції підпункти 1.3.2., 1.3.5., 1.3.11. та 

1.3.12. пункту 1.3. Харчування дітей у навчальних закладах Розділу IV. Здоров’я 

дитини та безпека її життя: 

 

№п/п Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

1.3.2. Звільнити від плати за харчування дітей 

в закладах дошкільної освіти міста 

батьків, або осіб які їх замінюють у 

сім’ях, в яких один із батьків загинув в 

ході антитерористичної операції (АТО), 

операції об’єднаних сил (ООС) під час 

захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України чи під 

час здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримуванні збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській 

областях 

2015-2020 

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.3.5. Забезпечувати безоплатним 

харчуванням учнів закладів загальної 
2015-2020 

Департамент 

освіти,  



середньої освіти міста, батьки яких 

загинули в ході антитерористичної 

операції (АТО), операції об’єднаних сил 

(ООС) під час захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності 

України чи під час здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій 

та Луганській областях 

керівники 

ЗЗСО 

1.3.11. Звільнити батьків, або осіб, які їх 

замінюють, від плати за харчування 

дітей в закладах дошкільної освіти міста 

із сімей, у яких один із батьків є 

учасником бойових дій або інвалідом 

війни та захищав незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність 

України, брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції (АТО), 

операції об’єднаних сил (ООС), 

забезпеченні їх проведення на території 

Донецької та Луганської областей 

2018–2020  

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

1.3.12. Забезпечувати безоплатним 

одноразовим харчуванням учнів закладів 

загальної середньої освіти міста із сімей, 

у яких один із батьків є учасником 

бойових дій або інвалідом війни та 

захищав незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, брав 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції (АТО), 

операції об’єднаних сил (ООС), 

забезпеченні їх проведення на території 

Донецької та Луганської областей 

2018–2020  

Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію     

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту                       

(О. Алекса). 

 

 

 

Міський голова                                                                                   С. Моргунов 

 

 

 

 

 



Департамент освіти Вінницької міської ради 

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


