
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИ ЇВСЬКО Ї ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 26 січня 2005 р. № 21 

Про встановлення розміру часткової 
компенсації вартості продуктів харчування 
постраждалих внаслідок Чорнобильської  

катастрофи дітей, які не відвідують 
дошкільні навчальні заклади, та норми 
грошових видатків на харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів м.
Славутича Київської області 

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.92 
р. за № 258 та листом Київської обласної держадміністрації від 
05.02.03 за № 11-22-10499 “Про використання коштів Чорно
бильського ф онду за розділом бюджетної класиф ікації 3201040” , 
а також  враховуючи рекомендації Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастроф и (лист від 16.11.01 № 21-1-1- 
285161) та лист Київської облдержадміністрації від 24.04.2002 
за № 11-20-11269 про уточнення розм ір ів  грош ової ком пен
сації, виконавчий комітет м іської ради 

ВИРІШИВ:
1. Встановити на І півріччя 2005 року (до 01.07.2005 р.) такі 

розміри часткової компенсації вартості продуктів харчування у 
разі невідвідування постраждалою  дитиною  дош кільного на
вчального, закладу:

- д ітям віком до 4-х років -1  грн. 60 коп. на добу;
- дітям віком від 4-х до 8-ми років - 2 грн. 30 коп. на добу.
2. Встановити з 01.01.2005 р. грошову вартість витрат на хар

чування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у та
кому розмірі, з урахуванням ПДВ:

•  від 6 до 10 років —  3,50 грн.;
•  від 10 до 14 років —  4 ,00 грн.;
•  старше 14 років —  4,50 грн.
3. Встановити з 01.01.2005 р. грошову вартість витрат на хар

чування дітей в дош кільних навчальних закладах міста у такому 
розмірі, з урахуванням ПДВ:

•  до 3 років — 6,28 грн;
•  від 3 до 7 років —  8,00 грн.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на зас

тупника міського голови, завідуючого міським відділом освіти О.Б. 
Линкевича.

Міський голова В.П.Удовиченко


