БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШ ЕННЯ

г

Про безкоштовне і пільгове харчуванНJI учнів
та вихованців закладів освіти міста.

Розглянувши заяви громадин: Комендант Олени Іванівни, Дзюби
Тетяни Василівни, Галицької Галини Вікторівни, Данилової Людмили
Іванівни, Білецької Оксани Василівни, подaнНJI управліННJI освіти
Броварської міської ради від 03.12.2007 року за Nиll05 «Про безкоштовне і
пільгове харчувaННJI учнів та вихованців закладів освіти міста», беручи до
уваги надзвичайно складне матеріальне становище вищезазначених сімей,
керуючись ст. 25 Закону України « Про місцеве самоврядувaННJI в Україні»
та враховуючи пропозиції постійної комісії з гуманітарних питань,
Броварська міська рада
ВИРШІИЛА:

1. Забезпечити з 01.01.2008 р. безкоштовним харчуванням учнів зоm І -

m

ступенів Nи9 з сім'ї Комендант 0.1. із розрахунку б грн. на дитину:
1.1.
Коменданта Богдана, 02.06.1993 р.н.
1.2.
Комендант Ліліану,09.07.1995 р.н.
1.3.
Коменданта Івана, 08.01.1997 Р·Н.
1.4.
Коменданта Дмитра, 01.12.1998 р. н
1.5.
Коменданта Олександра,23.0б.2000 р.н.

2. Забезпечити з 01.01.2008 р. безкоштовним харчуванням учнів зоm І ступенів Nи9 з сім'ї Дзюби Т.В .. І. із розрахунку б грн. на дитину:
2.1. Дзюбу Андрія, 19.10.1994 Р .н.
2.2. Дзюбу Юлію, 01.12.1996 Р .н.
2.3. Дзюбу Іллю,02.02.1999 р. н.

m

3. Забезпечити з 01.01.2008 р. безкоштовним харчуванням yчНJI НВК
Данильченка романа володимировича, 23.03.1996 р.н. з розрахунку б грн.
вдень.

4 Забезпечити з 01.01.2008 р. безкоШТОВНИМ харчУв$~ :)'ЧНJI СЗОШ 1· m ступенів Ни 7 Данілову Тетяну Юріївну 03.05.1995 р..н. з
розрахунку бгрн. В день.
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s. Забезпечити
безко
m ступенів Хаз 01.01.2008
5 Сиз
р.
wтовним харчуванНJIМ учня СЗОШ Ів день.

оненко Андрія 08.04.1999 р.н. з розрахунку 6 грн.

-

6. Забезпечити з О 1.01.2008

р.

безкоwтовним

харчувaнНJJМ на групі

продовженого дни з розрахунку 3 грн в день таких учнів:

6.1. сзоm І - ІІІ ступенів Н!! 5 Сизоненко Андрія Борисовича
6 2 зо
08.04. 1999 р.н.
.. m І - mст.. Н!! 9 Коменданта Дмитра, 01.12.1998 р. н
6.3. зоm І - ІІІ ст. Н!! 9 Коменданта Олександра,23.06.2000 р.н.
6.4. зоm 1- m ст.Н!! 9 Дзюбу lлтo, 02. 02. 1999 р.н.

Звільнити на 50 % з 01.01.2008 року по 31.12.2008 від батьківської

7.

плати Дзюбу Тетяну Василівну за утримання в дошкільному навчальному
закладі « Червоні Вітрилю> дитини Дзюби Максима 14.09.01 р.н.
Звільнити на

8.

50 %

з

01.01.2008

року по

31.12.2008

від батьківської

плати Галицьку Галину Вікторівну за утримання в доппdльному
навчальному закладі «Ромашка» ДИТИНИ Галицького Анатолія 16.03.2003
р.н.

Звільнити на 50 % з 01.01.2008 року по 31.12.2008 від батьківської
плати Білецьку Оксану Василівну за утримання в доппdльному
навчальному закладі « РОМаІПКю> ДИТИНИ Сизоненко Єлизавети 14.05.2004

9.

р.н.

Витрати на харчування дітей, вказаних в пп. 1.1,1.2,I.З,I.4,~.S, п.l;
пп2.1,2.2,2.3. п.2; п.3, 4, 5; ІПІ •• 6.1,6.2,6.3,6.4 п.6; п. 7,8,9 цього рuпення,

10.

здійСlПOвати за рахунок асигнув~, ~иділених упр~і~ освіти на

2008 р. та затверджених на органІзацІЮ харчування ДІтеи ПІЛЬгових
категорій.

II.Контроль за виконaннJJМ цього рішення
міського голови Шестопал.~"ЗJ"..Ц:.--:".- ,. ;
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Секретар ради
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покласти

.

ожко

на

заступника

Подання

:

в. о. начальника упрaвnіННJI освіти заступник наЧa.JIЬника

Погоджено:

{}irtu.f.о.и. ЛОХова

заступник міського голови

ед~~п. Шестоuап

начальник фінансового управління

~~.M. 3еленсыol
І

~

начальник юридичного відцілу

голова постійної комісії
з гуманітарних питань

'~~~~__ А.В. Кривонос
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП
УПРАВJІІННЯ ОСВІТИ
від

07400 ..... БРОtlари. вул. Гагарі"а 18. тел (294) 5-14-81, 5-14-82,7-23-79
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Секретарю ради

Сапожку І.В.

Про внесеннв питань на
розгJUIД чергової сесії

Управліннв освіти Броварської міської ради просить вюпочити до
порядку

денного

чергової

(27

груднв) сесії

Броварської

міської

ради

ПИТaннJl:

~ -Jt. Про внeceннJI змін до міської програми «Обдароваиість» ва 20052012 р.р. +jtJA/r) \/2. Про затвердження міської програми «ДоIIIIdльна освіта» на 2008r

iuJ.Jo -

v з.
ftL.tID- \J 4.
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2010р.р.

+

Про затвердження міської програми «Загальна cepeДIDI освіта» на

2008-20 1Ор.р.

+

Про затвердження міської програми «Позa.mкiльна освіта» на 2008-

+

2010р.р.
Про додаткові штатні одиниці в З8I(JIадах освіти на 2008 рік. -І"6. Про надбавки до посадових окладів працівmпciв освіти у 2008 році.
Про безкошrовне харчувaннJI дітей пільгових категорій. -f-

J.

В.о.начальника управліиия освіти заступник начальника
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