
дЕсIIянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

/ý 0а . /r/а.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

XnJ/
Про органiзшцю харчрашil учнiв
за рахунок коrrrгiв бюдкету MicTa Киева
у комун€rлъних зчlкJI4дах зага-пьноi
середньоi освiти .Щеснянського райоlry
MicTa Киева у 2022 роцi

Вiдповiдно до cTaTTi 56
YKpair*r .<Про rrовну зzгirльну
охорону дитинства)), cTaTTi
свобод внугрiшrъо перемiще
ветершliв вiftrи, гарштгii ii соц
Кабiнету MiHicTpiB Ущраiни вiд l
харчуванIuI oKpeMLD( категорiй учнiв уз€lкJIалах), вй 02 лютого 2011 року Nч fr
надашrя послуг з харчувilння дiтей у дошкiлъпрофесifurо-технiчrпоr навчa[льнID( зilкJlадiж, операlii з надаш{rI як,D(звiльнлоться вiд обкл4деr*rя податком на доданУ BapTicTb>, вiд 24 березня202l рокУ }l'9 305 кПро затвердженнrI норм та Порядку орг{lнiзацii харчуванIUIу закJIаДах освiтИ то дrатяЧIд( з.акJIадах оздОровленнrI тавiдпочlлпсу>, рiшеrьКиiЪськОi MicbKoi РадИ вiд 09 жовтIИ 

'Ili 
оо*' Ns 27U271 кПро наданнrIдодаткових пiлъг та гарантiй киянам -т
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ocTi> (у редакцii рiшеrпrя Киiъсъкоi

виконiвчого оргiil{у КиiЪськоi MicbKo
адмiнiстрацii) вiд 05 сiчня 2022 року
учнlв у за рахунок коштiв бюджету Mi,
забезпеченI1,I учнiв комунЕuIънID( зчlкJIадв загiшIьноi середньоi освiти
,.Щеснянського райоrry MicTa Киева якiсrпшu харчуванIUIм :
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l. Забезпечlтги У KoMyHzlлbHlD( зilкJIадах зzгzlльноi середrъоi освiти
.Щеснянського району MicTa Кисва у 2022 роцi за рахунок коштiв бюмету
MicTa Кисва гарячим харчувtшIuI з однорilзовим режимом:

yIHiB 1-4 класiв;

УЧНiв 5-1l класiв iз числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавленюi батькiвського
пiклуванrrя, дiтей з особлrшими освiтнiми потребаuи, якi навч€lються у
спецiальrпо< та irп<-lпозивнlD( кJIасах (групак), дiтей з irшшiднiстю, дiтей iз
сiмей, якi отрплують допомогу вiдповiдно до Закону УкраiIrи кПро державIrу
соцiшlьну допомогу малозабезпечени] сiм'ям), дiтей з числа внугрiшrъо
перемiщених осiб чи дiтей, якi мzlють статус дIrгини, яка пострчDкдzrла
внаслiдок BoeHHlD( дiй i збройнrо< конфлiктЬ, дiтей з числа осiб, визначенlD( у
cTaTTi 10 Закону Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiаrrьного
зzlхисту), дiтей киrIн - )цасникiв аrтгитерористиtlно[ операцiТ, дiтей учасниrсiв
антитерористиtlноi операцii, загиблшr (померлих) внаслiдок порilнеш{rt,
коlггузii чи калliцгва, одержанLD( пiд час ylacTi в ilнтитерористичнiй операцii,
та киrIн - }часникiв аlrгrтгерористиtlноi операцii, якi перебувають в полонi
або зrшкли безвiсти, дiтей киян - Героiв Небесноi CoTHi та дiтей киrIн -
По стр zDкдilлI,D( 1..lасшпсiв Рев олюцii Гiдностi.

2. Управлirпцо освiти .Щеснянсъкоi ршlонноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii здiйсtповати систематичнрIй коIrтроль за станом органiзацii
харчувilНня yrHiB у KoMyHirлbHID( зilкJlадiЖ загаJьнОi середrьоi освiти рйоrry.

3. KepiBtuKaM KoMyHaJIbH}D( закладiв загzuIьноi серелrьоi освiти
.ЩеснянсЬкогО рйонУ MicTa Киева визначити у порядку, встчIновленому
Законом Украirпа кПро гryблiчнi закупiвлi>>, суб'сктiв господарювання, якi на
договiрнID( засадах здйсшоватимугь оргшliзаl(iю харчуванIuI yrHiB, згiдно з
гryнктом l rFого розпорядженIuI.

4. Коrrгроль за виконанням Iрого розпорядженIlr[ покласти на першого
застуIIника головИ .Щеснянськоi райоr+rоi в MicTi Киевi державноi
4дмiнiстрацii I. Алскс

Голова


