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м.Запорiжжя Ns оq /,

Про внесення змiн до наказу департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiсъкоi
ради вiд 04.L2.2020 Nч343р <Про органiзацiю харчування учнiв у закладах
загztльноi середньоi освiти м.Запорiжжя у 202t роцi>

З метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства Украiни
перелiк категорiй дiтейо якi забезпечуються безоплатним харчуванням у
комун€Lльних закладах загальноi середньоi освiти MicTa, виконаннrI рiшень
виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради: вiд |8.|2.2020 Jф507 <Про
внесення змiн до рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд
28.t0.2020 J\b440 <Про затвердження перелiкiв категорiй дiтей, що
забезпечуються безоппатним харчуванням у комунаJIьних закладах освiти, та
встановлення показникiв BapTocTi харчування дiтей у комунЕtJIьних закладах
освiти м. Запорiжжя у 202t роцi)), вiд 18.|2.2020 J\b508 <Про внесення змiн до
Положення про органiзацiю харчування учнiв закладiв загальноi середньоi
освiти денноi форми навчання м.Запорiжжя, затвердженого рiшенням
виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд |7.|2.2018 Ns628 <Про
органiзацiю харчування ylHiB закладiв загальноi середньоi освiти денноi форми
навчаннrI м.Запорiжжя)> (зi змiнами), керуючись законами УкраiЪи <Про
внесення змiн до деяких законiв Украiни щодо забезпечення безкоштовним
харчуванням дiтей, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти), помер пiд
час захисту незалежностi та cyвepeHiTeTy УкраiЪи>, <Про ocBiTy>>, кПро повну
загапьну середнIо ocBiTy>, кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii iх соцiального
захисту), <<Положенням про департамент освiти i науки Запорiзъкоi мiськоi
ради)), затвердженого рiшенням Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 30.09.2020 J\b33,
НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до наказу департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT

ради вiд 04.12.2020 J\b343p <Про органiзацiю харчування учнiв у закладах
заг€шьноi середньоi освiти м. Запорiжжя у 2021роцi), а саме:

1.1. Пункт t.2. наказу викласти в наступнiй редакцii:

I



<<|.2. ЗабеЗПечити дотримання примiрних двотижневих меню, якi
розроблено вiдповiдно до договорiв про закупiвлю поолуг у z}z0 рOцi, д0 дати
укладення договорiв про закупiвлю послуг на 202t pik за результатами
цроведених процедур закупiвель вiдповiдно до вимог чинного законодавства
УкраiЪи.>;

1.2. Пункт 1.4. наказу викласти в наступнiй редакцii:(1.4. ЗабеЗПеЧИТИ З 01.01 .202l харчування дiтей у закладах загальноi
середньоi освiти MicTa вiдповiдно до перелiку категорiй yrHiB, що
забезпечуються безоплатним харчуванням у комун€шьних закладах загальноi
середньоi освiти денноi форми навчанIuI м.Запорiжжя у 2O2L роцi, який
затверджено рiшенням виконавчого koMiTeTy Запорiзькоi' Micbkof ради вiд
28.10.2020 J\b440 <ПрО затвердЖеннЯ перелiкiВ категорiй дiтей, що
забезпечуються безоплатним харчуванням у комун€lльних зu*лuда" освiти, та
встановлення пок€вникiв BapTocTi харчування дiтей у комунаJIьних закладах
освiти м. Запорiжжя у 2021 роцi) (зi змiнами).>;

1.3. ПiдПункТ 1.5.2. пункту 1.5. наказу викласти в наступнiй редакцii:
<<1.5.2.,,Щотримання показникiв BapTocTi харчування 

- 
учнiв, якi

користуються пiльгами, у Запорiзькiй початковiй школi <Гармонiя-плюс>>,
ЗапорiзьКiй почаТковiЙ школi <Еврика>, знвК санаторного типу <<Злагода>,
гiмназii <<Контакт>>), якi встановлено рiшенням u"noru""oio KoMiTery
Запорiзькоi мiськоi ради вiд 28.|0.2020 Ns440 <Про затвердження перелiкiв
категорiй дiтей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунаJIьних
закладах освiти, та встановлення показникiв BapTocTi харчування дiтей у
комун€tльних закJIадах освiти м.Запорiжжя у 202l РоцЬ (зi змiнами).>;

1.4. Пункт t.7. нак€ву викJIасти в наступнiй редакцii:
<t|.7.Забезпечити постiйний дiсвий контроль за дотриманнrIм вимог:

<порядку органiзацii харчування дiтей у навч€lльних та оздоровчих закладах),
затвердженого спiльним накЕвом моз Украiни та Мон Украiни вiд 01.06.2005
Ns329l242, <<IнструкцiТ з органiзацiТ харчування дiтей у до-пiпьних навч€tльних
закладаХ), затвеРдженоi спiльним нак€воМ моН Украiни та МоЗ Украiни вiд
17.04.2006 Ns298l227, <<Санiтарного регламенту для закладiв загальноi середнъоi
освiти>>, затвердЖеного наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраЪи вiд
25.09.2020 NЬ2205; За СТаноМ управлiнськоi дiяльностi закладiв освiти щодо
органiзацii та якостi харчування дiтей>.

2. КерiвНикаМ комунЕlльних закладiв загалъноi середньоi освiти,
забезпечити iнформування батькiв здобувачiв освiти про внесеншI до пiльговоi
групи дiтей, якi забезпечуються безоплатним харчуванням, наступноi категорii:
<<дiти з числа осiб, визначених у cTaTTi 10 Закону УкраiЪи <Про статус 

".r.pu"i"вlини, гарант11 1х соцl€tпьного захисту)).
3. Контроль за виконанням даного нак€ву покласти на заступника

директора департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbK9i ради Галкiну О.Г.

!иректор департаменту С.Ю. Романчук


