УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БАРВІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ХLV СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
29 травня 2019 року

№407-УІІ

Про внесення змін до рішення
Іванівської сільської ради ХХХІХ
сесії УІІ скликання №383-УІІ від
18.01.2019 року «Про внесення змін
до рішення ХХХУІІІ сесії УІІ скликання
№378-УІІ від 20.12.2018 року «Про
сільський бюджет на 2019 рік».
Розглянувши лист відділу освіти Барвінківської РДА №01-36\526 від
16.05.2019 року про внесення змін до рішення Іванівської сільської ради
щодо виділення коштів на організацію харчування учнів Іванівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів у 2019 році, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення Іванівської сільської ради ХХХІХ сесії УІІ
скликання №383-УІІ від 18.01.2019 року «Про внесення змін
до рішення ХХХУІІІ сесії УІІ скликання №378-УІІ від 20.12.2018 року «Про
сільський бюджет на 2019 рік», а саме в п.16 слова: на організацію гарячого
харчування протягом 2019 року для учнів 1-4 класів не пільгових категорій,
дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування серед учнів 1-11
класів, а також учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно
до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям, дітям, які
мають статус дітей із особливими освітніми потребами і навчаються в
інклюзивних класах замінити на слова: на організацію гарячого
харчування протягом 2019 року для учнів 1-4 класів не пільгових категорій,
дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування серед учнів 1-11
класів, а також учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно
до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям, дітям, які

мають статус дітей із особливими освітніми потребами і навчаються в
інклюзивних класах, учнів 1-11 класів із сімей, батьки,яких загинули у
масових акціях громадського протесту, або постраждали під час участі
у зазначених акціях, батьки яких є учасниками антитерористичної операції,
операції об»єднаних сил України» на оздоровлення та відпочинок дітей у
пришкільному закладі відпочинку з денним перебуванням.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансування бюджету та соціальних питань.

Сільський голова
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