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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

 

23 лютого 2021    Первомайський     № 60 

 

Про внесення доповнень до наказу  

відділу освіти виконавчого комітету  

Первомайської міської ради від  

28.01.2021№ 41  «Про вартість  

харчування дітей у закладах загальної 

 середньої та дошкільної освіти  

м. Первомайський, с. Грушине, 

с. Ржавчик у 2021 році» 

 

 

На підставі рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 

22.02.2021 № 53 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету 

Первомайської міської ради від 27.01.2021.№ 15 «Про вартість харчування дітей у 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський, с. Грушине, с. 

Ржавчик у 2021 році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести доповнення до п.п. 1.2., 1.3., 3.1., 3.2. наказу відділу освіти 

виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.01.2021 року № 41 «Про вартість 

харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти м. Первомайський, 

с. Грушине, с. Ржавчик у 2021 році», а саме доповнити словами: «діти з числа осіб, один із 

батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та 

суверенітету України; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають 

статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів». 

2. Внести доповнення до абзацу 4 пункту 2 наказу, а саме: доповнити словами: «діти 

з числа осіб, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту 

незалежності та суверенітету України; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, 

які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів – 

16,00 грн». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу дитячого 

харчування Т. МИТРОФАНОВУ. 

 

 

 

Начальник відділу освіти    Аліна САДЧЕНКО 

 
Тетяна Митрофанова 36172 

 



З наказом № 60 від 23.02.2021  ознайомлені: 

 

директор ліцею № 2        Ю. БАРАБАН 

директор ліцею № 3 

«Успіх»         О. СУХАРЕВА 

директор ліцею № 5        О. СТОЦЬКА 

директор ліцею № 6        В. ЄРМОЛЕНКО 

директор ліцею № 7        Г. ТЕРЕЩЕНКО 

директор Грушинського НВК      З. БАРДІНА 

завідувач Ржавчицької філії 

ліцею №3 «Успіх»          Л.КОЛЄСНІК  

директор ЗДО № 4        А.ЧИСТОПРУДОВА 

директор ЗДО № 5        С. КОФАН 

директор ЗДО № 10        Л. МІКУЛІНА 

директор ЗДО № 14        Н. ХОМА 

директор ЗДО № 16        І. ГУБАНОВА  

директор ЗДО № 17        І. КОЛОВАНОВА 

директор Грушинського ЗДО        А. КОТЛЯРЕНКО 

директор Ржавчицького ЗДО       Т. БАКАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Начальник відділу освіти       А. САДЧЕНКО 

Погоджено: 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів      Н. ХАРЧЕНКО 

Начальник юридичного відділу      О. ЧЕРНЯКОВА 

Начальник фінансового управління     А .КОРЄНЕВА 

Начальник загального відділу      О. ГЛУЩЕНКО 

Начальник відділу кадрової,  

організаційної роботи       О. РУЖИНСЬКА 


