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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСЬІА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
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■ ї/. Об.І^ІХ м. Рівне

Про створення робочої групи з 
питань визначення вартості 
безоплатного харчування учнів 
(вихованців) у закладах загальної 
середньої освіти, які належать до 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
Рівненської області

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, із 
метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 
«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 
та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи з питань визначення вартості 
безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої 
освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Рівненської області, що додається.

2. Сформувати пропозиції щодо визначення вартості безоплатного 
харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти, які 
належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст 
Рівненської області.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Марину 
ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної 
державної адміністоації 
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С К Л А Д
робочої групи з питань визначення вартості безоплатного харчування учнів 
(вихованців) у закладах загальної середньої освіти, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області

Марина
ПАШКОВСЬКА

Тамара
БАЛАУШКО

Члени робочої групи: 
Тетяна РОЖКО

Андрій РЕВУХА

Оксана
МУЛЯР

Тетяна
РУЖАНСЬКА

Наталія
МЕЛЬНИЧУК

заступник начальника управління -  начальник 
відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова робочої групи, 
головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи управління 
освіти і науки облдержадміністрації, 
секретар робочої групи.

начальник відділу фінансово-економічної та кадрової 
роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації.
провідний економіст комунального закладу «Група з 
централізованого господарського обслуговування 
навчальних закладів і установ освіти» Рівненської 
обласної ради.
сестра медична комунального закладу «Острозька 
спеціальна школа № 2 І-ІІ ступенів» Рівненської 
обласної ради.
сестра медична з дієтичного харчування 
комунального закладу «Острозький обласний ліцей з 
посиленою військово-фізичною підготовкою» 
Рівненської обласної ради.
сестра медична обласного спортивного ліцею 
м. Костопіль Рівненської обласної ради.

Заступник начальника управління -  начальник 
відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної 
освіти та виховної роботи управління освіти і 
науки облдержадміністрації Марина ПАШКОВСЬКА


