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ПРО ВнесенЕя змiн до нак€ву департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiсъкоi
FаДИ ВiД 04.12.2020 Nч344р кПро органiзацiю харчування дiтей у комунаJIьних
закJIадах дошкiльноi освiти та у дошкiльних пiдроздiлах закладiв загальноi
середньоi освiти м.Запорiжжя у 2021 роцi)

Керуючись законами УкраiЪи вiд 05.11 .2020 Ng978-IX <Про внесення змiн
до деяких законiв Украiни щодо забезпеченнrI безкоштовним харчуванням
д:тей, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти), помер пiд час захисту
нез€Lлежностi та cyBepeHiTeTy Украiнп>, <<Про дошкiлъну ocBiTy>, <Про статус
BeTepaHlB вIини, гарант11 1х соцl€rпьного захисту), но виконаннrI рiшення
виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi мiсъкоi ради вiд 18.12.2020 м507 кПро
внесення змlн до рlшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд
Z8.L0.2020 Ns440 <Про затвердження перелiкiв категорiй дiтей, що
зебезпеЧуються безоплатним харчуванням у комун€л.льних закладах освiти, та
встановлення пок€}зникiв BapTocTi харчування дiтей у комунЕtльних закладах
освiти м. Запорiжжя у 202t роцi)), з метою приведення у вiдповiднiсть до
Iшнного законодавства Украiни забезпечення безоплатним харчуванням у
комунаJIьних закладах дошкiльноi освiти та у дошкiльних пiдроздiпах закладiв
загальноi середньоi освiти м.запорiжжя, керуючисъ <<положенням про
департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi радп>, затвердженого рiшенням
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 30.09.2020 М33,

НАКАЗУЮ:
1. ВИкласти в новiй редакцii <Перелiк категорiй дiтей, що забезпечуються

безоплатним харчуванням У комун€tлъних закJIадах дошкiлъноi освiти та у
дошкiльних пiдроздiлах комун€tльних закладiв заг€Lльноi середньоi освiти
М.ЗаПОРiЖЖя У 202L роцЬ ,Щодаток 5 до наказу департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради вiд 04.12.2020 J\b344p.

2. Пiдпункт 1.9. пункту 1 наказу департаменту освiти i науки Запорiзькоi
MicbKoi раДи вiд 04.t2.2020 NЬ344р викласти в наступнiй редакцii:



к1.9. Забезпечити дотримання <порядку встановлення плати для батькiв за
перобування дiтей у державних i комунальних дошкiльних та iнтернатних
навч€tпьних закладах>), затвердженого нак€вом моН Украiни вiд 21.11.2002
JФбб7; покласти вiдповiда-гlьнiсть за своечасне надходження батькiвськоi плати
ва керiвникiв закладiв освiтю>.

3, Пункт 5 
_1аказу департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT радивiд 04.12.2020 NЬ344р 

""кrrюч"т"; у зв'язку з .r"', пункт б накЕву
департаменту освiти i науки Запорiзъкоi MicbKoi ради вiд 04.tz.2020 лв44Ъ
вважати пунктом 5.

4, Керiвникам комун€tльних закладiв дошкiльноi освiти та закладiв
загальнОi середнЪоi освiтИ, структУрноЮ частиноЮ якиХ е дошкiЛьнi пiдро.дirй
забезпечити iнформування батъкiвЪдобувачiв освiти про внесення до пiльговоi
групИ дiтей, якi.забеЗпечуютьСя безоплатниМ харчуванням, наступноi категорii:
<<дiти з числа осiб, визначених у cTaTTi 10 Закону Украiни 'TIpo статус BeTepaHiB
вiйни, гарантiТ iх соцiального захисту).

5, Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
дшректора департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради Галкiну б.Г.

Щиректор департаменту С.Ю. Романчук

0/-



Додаток 5

до наказу департаменту
вiд ,l3.ol х,оа4 Nn _ рф

перелiк категорiй дiтей, що забе_зпечуються безоплатним харчуванIшм укомун€tльних закладах дошкiльноi освiти та у дошкiлъних Йiдроздiлах
комунЕlJIъних закJIадiв загалъноi середньоI освiти м.iапорiжжя у 202lроцi ("о"а
редакцiя)

!iти-сироти та дiти, позбавленi батъкiвського пiклування;
дiти з iнвалiднiстю;
дiти iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<Про

дэржавну соцiальну допомоry малозабезпеченим сiЙ'ям>;
дiти iз сiмей, в яких сукупний дохiд на кожного члена ciM'i за попереднiйкзарт€tл не перевищуваВ рiвня забезпечення прожиткового мiнiфму(гарантованого MiHiMyMy)' який щорокУ встановлюеться законом про

.Цержавний бюджет Украiни для.визначення права на звiльнення вiд плати захарчування дитини у державних i комуншlьних закладах дошкiльноi освiти;
ДiТИ ПРаЦiВНИКiВ ОРГаНiВ ВНУтрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконанняслужбових обов'язкiв;
дiти у санаторних закладах дошкiльноi освiти

латентною формою туберкульозу та вилiкуваних
спецiалъних закладах дошкiльноi освiти (групах, у т.ч.
з особливими освiтнiми потребами;

(групах) для дiтей з
вiд туберкульозу, у

iнклюзивних) для дiтей

ДiТИ ОСiб, ВИЗНаНИХ УЧаСНИКаМИ бойових дiй вiдповiдно до пунктiв|9-21частини першоi cTaTTi б Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB вiйни,гарантii ik соцiалъного захисту), якi мають 
"lдrrо"iд"i документи, щопiдтверджуютъ ik статус;

дiти iз сiмей, якi мають тръох i бiльше дiтей;
дiти з числа внутрiшньо перемiщених осiб чи дiти, якi мають статус

дtrтини, яка постражд€ша внаслiдок военних дiй i збройних конфлiктiв;
ДiТИ З ЧИСЛа ОСiб, Визначених у cTaTTi 10 Закону украiъи ,,про статус

BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiального захисту).


