дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

розпоряджЕнIlя

d/, о9..rюа/ ль ý+/
Про органiзацiю харчуванн,I yrHiB
за рахунок коштiв бюджету MicTa Кисва

у KoMyHirлbHlD( закJIадЕlх загалlьно[
середнь оi освiти,.Щесrrянського
району
MicTa Кисва

Вiдповiдно до cTaTTi 56
Украirп,r кПро повну зiг:lльну
охороцу дитинства)), cTaTTi '7 Закон
свобод внутрiшrъо перемiщених осiб
BeTepaHiB вifoiи, гараrrгii ik софаilьного зilхисту),
на виконаннrI постанов
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 19 червня 2002року
Nq 85б кПро органiзацiю
харчування oKpeMID( категорiй
учнiв у
закJIадах), вiд 02 JIютого 20ll
року М fr6
наданнrI послуг з харчувчlння
дiтей у дошкiльн
професiforо-технiчrпоr навчzlльних з[lкJIадiж, операцii
з надашrrl якID(
звiлънлоться вiд обклqдення подаТком на
додilнУ BapTicTb>>, вiд 24 березня
202l року Ns 305 <Про затверджешil норм та Порядку
органiзацiI харчрашrrl
у закJIадах освiти та дитячlD( закладах оздоровлеш{rI тавiдlочинку),
рiшень
КиiвськОi мiсъкоi Ради вiд 09 жoBTIUI 2014
року Ng 27]'l2'7l кПро наданшI
асникtlм tllIтитерористичноi операцii
КиiЪськоi MicbKoi р4ди вiд 23 rЬ
20lб РОКУ j\b 118/118 <Про наданнJI
додатковrоспiлъг
Небесноi CoTHi та киянilм

лостраждаJIиеI
MicbKoT ради

уч

i:::з:'"

-

i^ zц жовтIlя 2olg o"#fiJ'girtrr;.JJ_1''ЖffiHffi;
прогрilми
цiлъовоi
KOcBiTa Киева. zo^lg-zoz3
роки>, затвердженоi рiшенням
КиiЪсъкоi MicbKoi Ради вц 18 грудня 2018 po*i
Jф 467lб5 t в^та розпорядкешrrl
виконЕlвчого органу Киiвськоi MicbK
адмiнiстрафi) вц 3l серпня 2021
року
yrHiB у за рахунок KoIIITiB бюджету Mic
KoMyH€rлbHlD( зzlкJlадiв загаllьноi серед
Киева якiсrим харчувilнням:

2

о 01 листопада 202l року за
режимом:

рa>(унок
fчIънлD( закJIадах зiгilльноi середrъоi
€ва гаряЕIим харчувzlш{rl з одноразовим

учнiв 1-4 класiв;
учнiв 5-11 класiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, дiтей з особливtдtи ос
спецiалънlж та irк-тпозивнlD( кJIасах
сiмей, якi отримують допомогу вiдпо
соцiапъну допомогу мirлозабезпече

итерористичноi операцii, дiтей
уlасникiв
ilнтитерористиt[ноi операцii, загиблrо< (померлш<;
внаслiдок пораненнrI,
контузii,Iи калiцгва, одержанID( пiд час yracTi в ilнтитерористиtlнiй
операцii,
та ки,IН - учаснИкiв акгИтерористично1 операцii, якi
.r.рЪОу"u,оть в полонi
або зшшспи безвiсти, дiтей киrIн Гепоiв Небесноi
CoTHi та дiтей киrIн по стр iDкд€lлLD( уtасrпкЬ Рев олюцii Гiдностi.

2, Управлirппо освiти .Щеснянськоi
райошlоi в MicTi Кисвi державноi
4дмiнiстРацii здiЙснювати систематичний контроль за cT€lHoM
органiзацiТ

харчуваНШI 1^lHiB у комунiШьних зilкJIадах зчгzlльноi
середньоi освiтЙ palioHy.

3. Керiвrлкам

комунtlльних закладiв зilг
деснянсъкого району MicTa Киева визначlfги
у
ЗаконоМ Украirп,r кПро гryблiчнi закупiвлi>, суб'ект

договiрнrос засадах здiйсrповатимуIь органiзафю харчуваннrI
yrHiB, згiдно з
tý/нктом 1 цього розпорядженнrI.

4, Коlrгролъ за виконulнIlям IФого
розпорядженнrI покJIасти на першого

застуIIника головИ !еснянськоi
райошrоi
4дмiнiстрацii I. Алексе€нко.
В.о. голови

в MicTi Киевi
Iршrа

державноТ
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