
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XXII сесія VIII скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

28 жовтня 2022 року         № 3729 

м. Бібрка 

Про внесення змін в рішення Бібрської міської ради № 3556 від 22.12.2021 року 

З метою гарантування належної соціальної підтримки дітям, батьки яких мобілізовані та 

залучені (залучалися) до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в зоні ведення бойових дій; дітям, 

батьки яких загинули внаслідок російської збройної агресії проти України, врахувавши 

рекомендації постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету, відповідно до 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів № 856 від 

19.06.2002 р. «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», враховуючи лист начальника відділу освіти виконавчого комітету 

Бібрської міської ради Влах З.С. «Про внесення змін до рішення Бібрської міської ради 

Львівського району Львівської області № 3556 від 22 грудня 2022» № 343 від 13.09.2022 р., 

Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни в рішення Бібрської міської ради № 3556 від 22.12.2021 року, а саме, пункт 

1 та підпункт 4.3 пункту 4 даного рішення викласти в наступній редакції: 

1. Здійснювати у 2022 році безкоштовне харчування з одноразовим режимом: 

- учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти на території Бібрської міської ради; 

- учнів 5-11 класів із числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції та дітей із сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції; дітей героїв Небесної сотні; дітей, 

батьки яких є військовослужбовцями військової служби за контрактом; дітей, батьки яких 

мобілізовані та залучені (залучалися) до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

та оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в зоні ведення бойових 

дій; дітей, батьки яких загинули внаслідок російської збройної агресії проти України; дітей, які 

мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей із числа 

внутрішньо переміщених осіб; діти-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей з інвалідністю; 

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

4.3. Сім’ї, в яких виховуються: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з інвалідністю; 

- діти, батьки яких загинули в АТО та під час Революції Гідності; 

- діти учасників АТО та військовослужбовців військової служби за контрактом; 

- діти, батьки яких мобілізовані та залучені (залучалися) до здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в 

зоні ведення бойових дій; 

- діти, батьки яких загинули внаслідок російської збройної агресії проти України; 

- діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи. 

2. Всі інші пункти вищенаведеного рішення залишити без змін.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з економічних 

питань, фінансів та бюджету. 

 

Бібрський міський голова ______________________ Гринус Р.Я. 


