НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
15.09.2020 № 231
Про схвалення проєкту змін до програми
соціально - економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району на
2020 рік
Відповідно до листа сектору освіти районної державної адміністрації від
15 вересня 2020 року 2020 року № 374/01-17, керуючись статтею 6, пунктом 2
частини першої статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті
39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Схвалити проєкт змін до програми соціально - економічного та
культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2020 рік (далі Програма), затвердженої рішенням XХXIX сесії районної ради VII скликання
від 12 грудня 2019 року № 971, виклавши у новій редакції назву заходу 2
операційної цілі «Розвиток освіти, культури і духовності» додатку 7, а саме:
«2. Забезпечення учнів 1-4 класів, крім учнів 1-4 класів з
малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, безкоштовним харчуванням, учнів 5-11 класів із малозабезпечених,
багатодітних сімей, сімей учасників АТО, а також учнів 1-4 класів, учнів 5-9
класів із малозабезпечених, багатодітних сімей, сімей учасників АТО
Сірогозької загальноосвітньої школи I-III ступенів, учнів 1-4 класів, учнів 5-11
класів з малозабезпечених сімей, напівсиріт, дітей-інвалідів, учні, які
навчаються на індивідуальній формі навчання та учнів, які підвозяться з сіл
Змагання та Новорогачинське Вільненської загальноосвітньої школи I-III
ступенів, учнів 1-4 класів, учнів 5-9 класів із малозабезпечених сімей та дітей
сиріт, які навчаються на індивідуальній формі навчання Верхньоторгаївської
загальноосвітньої школи I-II ступенів, учнів 1-9 класів Анатолівської
загальноосвітньої школи I-II ступенів, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів з
числа: дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей учасників АТО,
що становить 50 відсотків від вартості харчування Першопокровської
загальноосвітньої школи I-III ступенів, учнів 1-4 класів Дем`янівської
загальноосвітньої школи I-II ступенів, учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів
таких категорій: малозабезпечені, діти –сироти, діти учасників АТО, діти
одиноких матерів та діти з багатодітних сімей Вербівського закладу повної
загальної середньої освіти, учнів 1-4 класів та учнів 5-9 класів з числа: дітей

учасників АТО, дітей з малозабезпечених сімей Степненської філії
Нижньосірогозького опорного закладу повної загальної середньої освіти,
забезпечення безкоштовним харчуванням з районного бюджету таких категорій
дітей: учні, батьки яких є учасниками АТО, учні, які підвозяться до закладів
освіти у сільській місцевості, та частково 50 % безкоштовним харчуванням з
районного бюджету учнів з числа малозабезпечених та багатодітних сімей з 01
жовтня 2020 року».
2. Відділу з питань надання адміністративних послуг та цивільного
захисту районної державної адміністрації забезпечити підготовку відповідного
пакета документів щодо змін, схвалених даним розпорядженням, для винесення
його на розгляд сесії районної ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації
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