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Про зміни до  рішення І сесії VІІ скликання  

23.12.2015р. №47  

 

 

У зв’язку з значним збільшенням кількості дітей учасників АТО, які 

навчаються і виховуються в освітніх закладах міста,   керуючись пунктом 22 

частини 1 статті ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

міська рада ВИРІШИЛА 

 

1. Внести зміни до  Додатку 1 рішення І сесії VІІ скликання  

23.12.2015р. №47 «Про Програму підтримки дітей учасників АТО і дітей  з 

сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО у навчальних  закладах  міста на 2016 рік», виклавши  п. 8  

Паспорту програми підтримки дітей учасників АТО і дітей  з сімей, 

переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО у навчальних  закладах  міста на  2016 рік» в наступній редакції: 

«Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми за 

кошти бюджету міста становить 1077323,00 грн.» 

2. Внести зміни до додатку 2 «Розрахункова потреба в коштах на 

покриття видатків харчування дітей  учасників АТО і дітей з сімей, 

переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО на період січень-грудень 2016р.» рішення І сесії VІІ 

скликання  23.12.2015р. №47 «Про  Програму підтримки дітей учасників АТО  і 

дітей з сімей,  переміщених з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення АТО у навчальних  закладах  міста  на  2016»,  виклавши 

його в наступній редакції: 

 

 



Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування 

дітей  учасників АТО і дітей з сімей, переміщених з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення АТО на період 

січень-грудень 2016р 

 Діти які відвідують дитячі дошкільні заклади та НВК: 
Категорії дітей Кількість 

дітей 

Кількість 

днів 

Ціна Потреба в 

коштах (грн.) 

Діти, батьки яких є учасниками 

АТО 

216 180 13,20 513216 

Діти, переміщені з тимчасово 

окупованих територій та районів 

проведення АТО 

56 180 13,20 133 056 

Всього:  272 180 13,20 646272 

 

Діти які відвідують загальноосвітні навчальні заклади: 
Категорії дітей Кількість 

дітей 

Кількість 

днів 

Ціна Потреба в 

коштах (грн.) 

Діти, батьки яких є 

учасниками АТО із них: 

330 143  348691 

Учні 1– 4 класів(обід полуденок) 171 143 9,60 234749 

Учні 5 – 11 класів (сніданок) 166 143 4,80 113942 

Діти, переміщені з тимчасово 

окупованих територій та 

районів проведення АТО із 

них;  

87 143   82 360 

Учні 1– 4 класів(обід полуденок) 33 143 9,60 45 300 

Учні 5 – 11 класів (сніданок) 54 143 4,80 37 060 

Всього:  424 143  431051 

 

    Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки яких 

є учасниками антитерористичної операції та дітей, переміщених з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції 

складає 1077323,00 грн. 

3.Доповнити п.2 рішення І сесії VІІ скликання  23.12.2015р. №47 «Про 

Програму підтримки дітей учасників АТО і дітей  з сімей, переміщених з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО у 

навчальних  закладах  міста на 2016 рік» абзацом: «Інформацію про хід 

виконання програми двічі на рік оприлюднювати на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради. Відповідальність за своєчасність та зміст 

оприлюдненого звіту покласти на розпорядника коштів».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

 

 

 

Міський голова                                                                        Б.Андріїв 
 


