
  

 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2022 року                                                                               № 174 

 

Про погодження списків дітей освітніх закладів Гірської сільської ради, які 

належать до пільгових категорій для безкоштовного харчування у 2022-

2023 навчальному році  

 

Відповідно до ст. ст. 28, 42, 53, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання ст. 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість»,  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004  № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», виконавчий комітет Гірської 

сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити список учнів Гірського ліцею Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, які належать до пільгових категорій 

для безкоштовного харчування у 2022-2023 навчальному році, згідно додатків 

1, 2, 3. 

 2. Погодити список учнів Ревненського ліцею Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, які належать до пільгових категорій 

для безкоштовного харчування у 2022-2023 навчальному році, згідно додатків 

4, 5, 6, 7, 8. 

3. Погодити список вихованців Мартусівської початкової школи філії 

Ревненського ліцею Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області, які належать до пільгових категорій для безкоштовного харчування у 

2022-2023 навчальному році, згідно додатку 9. 

4. Погодити список вихованців Мартусівського дитячого садочка Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області, які належать до 

пільгових категорій для безкоштовного харчування у 2022-2023 навчальному 

році, згідно додатку 10. 

 



5 Погодити список вихованців Ревнівського закладу дошкільної освіти 

(дитячий садочок) «Барвінок» Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області, які належать до пільгових категорій для безкоштовного 

харчування у 2022-2023 навчальному році, згідно додатків 11, 12. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 

Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ 


