ДЕСНЯНСЬКА РЛЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖЛВНА АДМIНIСТРДЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про оргшriзацiю харчуваtшя yrHiB
за рахунок коtптiв бюддегу MicTa Киева
у комунtцьню( закJIадах загальноi
серсдньоi освiти .Щеснянського райоtту
MicTa Киева

Вiдповiдю до Зжону Украiни <Про мiсцевi дgрхсавнi адмiнiстралliii>,
статгi 20 Закону Украiш <Про повну зiгitJlьну середню ocBiTy>, стаггi 7
Закону Украiни <Про забезпеченIuI прtlв i свобод внутрiшньо перемiщенlок
осiб>, cTaTTi 15 Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйrм, гарангii 1х
соцiшrьного зtlхисту), на виконанIи постilнов Кабiнету MiHicTpiB YKpairM вiд
l9 червчя 2002 року Ns 856 <Про органiзацiю харчува*rя окремих кагсгорiй
yrHiB у загальноосвiтнiх навчшIьrп,ж зчtкJIадЕlх), вiд 02 JIютого 2011 року
Ns l1б <Про затвердлtенrrя Порядду надtlннrl послуг з харчуванIilI дiтей у
дошкiльних, учнiв у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчнюr навчtшьнID(
зЕкJIадirх, оrrерашii з ЕадtЕIIIя яких звiльняються вiд обклад9кня податком Еа
додш{у BapTicTb>, рiшеш Киlвсько1 MicbKoI ради вИ 09 жовтrrя 2014 року Nэ
27 l 2'7 l кПро надання додаткових гарштiй уrrасникаNr аштrгерористичноi
операIii та членам ii сiмей> (в редакчii рiшеrпrя Киiвськоi MicbKoi рали вiл
23 лшlrrя 2020 року Nэ 52l9l3l), вiд 03 березrrя 201б року Nч 1l8/ll8 <Про
цад&сrя додатковlD( пiльг та гарlпiй сiм'ям киян - Героiв Небесноi CoTHi та
киянам - постр€DкдаJ-Iим rlасникtl ,{ Революцii Гiдностi> (в редакцii рiшеr+rя
Киiвськоi MicbKoi рали вй 24 жовтня 2019 року Nэ 15/7588), MicbKoi
1,

комплексноI цйьовоi програми <OcBiTa Киева 2019-2023 роки>, затвердженоi
рiшеrrням Киiвськоi MicbKoi ради вц l8 грудttя 2018 року N9 б716518,
розпоряд2кеtь вIlfi(оiiавqого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд З1 сiчня 2011 року N9 12l <Про решriзачiю
MicTi Кисвi держчвними адмНстрацйми окремю(
райоrпrrлuи
повновtDкень>, вй 12 JIютого 2021 року J',lb 2б3 <Про органiзацiю харчуваЕIul
yrHiB за рахунок коrптЬ бюджету MicTa Киева>, з метою забезпсчеr*rя ytHiB
комунirльних закладiв загальноi середtъоi освiти .Щесrrянського району
терrтгорiальноi громади MicTa Киева якiсrптм харчуванням:
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Забезпечити з 01 сiчня 2021
року до завершення 2020120?l
Ilzlвчiшьного року за рахунок коштiв бюджету
MicTa Кисва у комунЕuIьних
закJIадах загальноi середньоi освiти
{еснянського району MicTa Киева
гарячим

1.

харчування з одноразовим
режимом:
учнiв 1-4 класiв;
1^lHiB 5-1 1 класiв iз числа лiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського
пiкrrування, дiтей з особливими
ами,
спецiа.пьних та iнклrюзивних кгIасах
з iHB
Отримують допомогу
укра
l1Y_!::r"i
соцlirльну
допомогу малозабезпечен
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постраяц;lJIа
осiб, визначених у
HTii ii соцiа;rьного

антитерористичноi оп_ерацii, заг"олН"ffiffi;l;";Н}1#"i#l;Н;
контузii чи калiцтва, одержаних пiд час yracTi
в .tнтитерористичнiй операчii,
та кияIl - уlасникiв антитерористичноi операцii,
перЪОуuJr" i'.rononi
або зник,tи безвiсти, дiтей киян Героiв
"*i
Ёебесноi Co.ri iа
n-" посlраждаJIих учасникiв Революцii Гiдностi.
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2, Управлiнню освiти .Щеснянськоi
в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii здiйснювати систематичнийрайонноi
*о;;;"; ;;- ";;;:;' :Y;
харчранн'I учнiв у комун;lльЕих ru*uо*".'ul#"iХ''lЁНr;;iТffi;
!еснянського району MicTa kиева.

акладiв зага,тьноi середньоi освiти
изначити у порядку, встановленому
догов lр
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вiдповiдн их закJIадах загаль Hoi середньоi
оiвiти.
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4. Контроль 3а виконаншIм цього
розпорядженнJI покJIасти на першого
засryлника голови !еснянськоi йонноi
MicTi Киевi дйавноi
р
адмiнiстрацii.
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