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НАКАЗ 

30.08.2019                                      №189 

 

Про створення комісії з розгляду   

питань щодо надання пільгового 

безоплатного харчування учням, 

які потрапили у складні життєві  

обставини 
             
           Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013  № 896 «Про 

затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 

соціального супроводу таких сімей (осіб)», керуючись рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання                       

м. Запоріжжя», наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 № 518р «Про організацію харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році», на виконання листа 

ТВО Дніпровського району від 27.12.2018№07.01- 19/1705 «Про організацію 

харчування учнів у закладах середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році», 

наказів ТВО Дніпровського району від 29.08.2019  № 346 «Про створення 

комісії територіального відділу освіти Дніпровського району департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради для розгляду клопотань закладів 

загальної середньої освіти щодо забезпечення безоплатним харчуванням 

учнів, які потрапили у складні життєві обставини», від 30.08.2019 №349 «Про 

організаційне та управлінське забезпечення харчуванням учнів ЗЗСО 

Дніпровського району у 2019-2020 навчальному році», та на підставі рішення 

педагогічної ради від 28.08.2019 протокол №8 « Про створення комісії з 

розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного харчування учням, 

які потрапили у складні життєві  обставини», наказу по закладу освіти від 

30.08.2019 №  187 «Про організацію харчування учнів закладу освіти у 2019-

2020 навчальному році»,  з метою організації харчування учнів закладу 

освіти, які потрапили у складні життєві обставини,  та за об’єктивними 

даними, відносно яких не можуть бути надані документи, що підтверджують 

належність до визначених законодавством пільгових категорій 

 



 НАКАЗУЮ: 

 1.Створити комісію з розгляду питань щодо надання пільгового 

безоплатного харчування учням, які потрапили  у складні життєві умови у 

складі: 

Голова комісії – заступник директора з НВР – Ковальова Н.П. 

Члени комісії - соціальний педагог – Лука К.М. 

                          вчителі школи – Дев’ятка Г.В., Дзундза О.Й. 

                          мати учня 1 класу – Шулькевич О.А. 

          2. Голові комісії Ковальовій Н.П., заступнику директора: 

 2.1. Надавати до комісії ТВО Дніпровського району  з розгляду питань 

надання безоплатного харчування клопотання,акт обстеження житлово- 

побутових та майнових умов дитини, протокол засідання комісії з розгляду 

питань щодо надання пільгового безоплатного харчування учням та інші 

документи щодо звільнення від оплати за харчування учнів закладу з 

визначенням терміну. 

          3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

                           Директор                               О.В. Чумаченко 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


