МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від « 04 » лютого 2019 року

№ 61/о

Про внесення змін до наказу
управління освіти Міської ради
міста Кропивницького
від 28.12.2018 № 908/о «Про
організацію харчування учнів
та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького на 2019 рік»
Відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 31.01.2019 № 2302 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію
харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти
м. Кропивницького на 2019 рік», з метою соціального захисту дітей, які
навчаються, виховуються в закладах освіти міста Кропивницького
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу управління освіти від 28.12.2018 № 908/о
«Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького на 2019 рік» та викласти у новій редакції:
1) пункт 14: «14. Керівникам закладів освіти забезпечити з 01 січня
2019 року по 31 серпня 2019 року організацію харчування дітей, батьки яких
є учасниками АТО (ООС) відповідно до Порядку та режиму харчування
(додаток 4)»;
2) пункт 14 вважати пунктом 15;
2. Додаток 3 наказу управління освіти від 28.12.2018 № 908/о «Про
організацію
харчування
учнів
та
вихованців
закладів
освіти
м. Кропивницького на 2019 рік» викласти у новій редакції (додається).
3. Доповнити наказ управління освіти від 28.12.2018 № 908/о «Про
організацію
харчування
учнів
та
вихованців
закладів
освіти
м. Кропивницького на 2019 рік» додатком 4 (додається).
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника управління освіти Серопяна Є.О.

Начальник управління освіти
Ірина Сидоренко 24 18 02

Л.КОСТЕНКО
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Додаток 3
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 28 грудня 2018 року
№ 908/о
ПЕРЕЛІК
категорій учнів та вихованців в закладах освіти м. Кропивницького,
які звільняються від плати за харчування
(нова редакція)
1. Вихованці санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 65
«Лукомор'є» для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу.
2. Діти з інвалідністю, що виховуються в закладах дошкільної освіти,
спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, діти з особливими освітніми
потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах закладів
середньої освіти.
3. Учні спеціальних загальноосвітніх шкіл (класів) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та вихованці
дошкільних відділень цих закладів.
4. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків з 01.01 по 31.08.2019 року.
5. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні закладів середньої освіти
окремих категорій, а саме: діти - сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, особи з їх числа, діти із прийомних сімей, діти-вихованці
будинків сімейного типу.
6. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні 1-4 класів закладів середньої
освіти, школи-інтернату, з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям».
7. Учні 5-11 класів закладів середньої освіти, школи-інтернату,
з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
з 01.01 по 31.08.2019 року.
8. Діти, які виховуються без батька (матері) і перебувають в інтернатному
закладі.
9. Вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів середньої освіти,
які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 01.01 по
31.08.2019 року.
10. Діти воїнів-афганців, які навчаються у закладах дошкільної та
середньої освіти міста Кропивницького з 01.01 по 31.08.2019 року.
11. Діти, один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій та
безпосередньо брав/бере участь в антитерористичній операції в східних
областях України, є учасником АТО (ООС) на час його перебування в зоні
АТО (ООС) або загинув, зник безвісти, потрапив у полон чи отримав
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інвалідність під час участі в АТО (ООС), діти померлого учасника АТО
(ООС) з 01.01 по 31.08.2019 року.
12. Учні 1-4 класів закладів середньої освіти та інтернатних навчальних
закладів з 01.01 по 31.08.2019 року.
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Додаток 4
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 28 грудня 2018 року
№ 908/о
ПОРЯДОК
організації харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО (ООС)
Даний Порядок регламентує питання щодо організації харчування
учнів, вихованців закладів освіти міста Кропивницького, батьки яких є
учасниками антитерористичної операції на сході України.
1.
Категорії учнів, вихованців закладів освіти, які звільняються від
сплати за харчування: діти, один з батьків яких має посвідчення учасника
бойових дій та безпосередньо брав/бере участь в антитерористичній операції
в східних областях України, є учасником АТО (ООС) на час його
перебування в зоні АТО (ООС) або загинув, зник безвісти, потрапив у полон
чи отримав інвалідність під час участі в АТО (ООС), діти померлого
учасника АТО (ООС).
2.
Перелік документів, що подаються до закладів освіти для
отримання пільги:
2.1. Діти, один з батьків яких загинув та діти померлого учасника
АТО (ООС), звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення
від плати за харчування, копії посвідчення члена сім’ї військовослужбовця,
який загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової
служби або свідоцтва про смерть чи довідки про загибель під час проведення
АТО (ООС).
2.2. Діти, один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій
та безпосередньо брав/бере участь в антитерористичній операції в східних
областях України, звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення
від плати за харчування, копії посвідчення учасника бойових дій, яке видано
під час проведення АТО (ООС) на сході України та довідки про участь в
АТО (ООС) якщо посвідчення учасника бойових дій датовано роками не
пов’язаних з проведенням АТО (ООС) на сході України.
2.3. Діти, один з батьків яких є учасником АТО (ООС) на час його
перебування в зоні АТО (ООС), звільняються від плати за харчування на
підставі таких документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює,
про звільнення від плати за харчування, довідки з військової частини або
інших військових формувань щодо перебування військовослужбовця в зоні
АТО (ООС).
2.4. Діти, один з батьків яких отримав інвалідність під час участі в
АТО (ООС), звільняються від плати за харчування на підставі таких
документів: заяви матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення
від плати за харчування, копії посвідчення інваліда війни, що отримано
внаслідок служби в зоні антитерористичної операції на сході України.
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2.5. Діти, один з батьків яких зник безвісти чи потрапив у полон,
звільняються від плати за харчування на підставі таких документів: заяви
матері (батька) або особи, яка їх замінює, про звільнення від плати за
харчування, копії довідки з військової частини або інших військових
формувань щодо перебування військовослужбовця у полоні, визнання його
зниклим безвісти тощо.
3. Учні, вихованці, які відносяться до категорій, зазначених в пункті
1., звільняються від плати за харчування з дня подання заяви до закладу
освіти та відповідних документів.
4. Безкоштовним обідом забезпечуються учні 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти, які зараховані до групи продовженого дня.
5.
Право на пільгове харчування у закладах освіти міста
Кропивницького мають падчерки та пасинки учасника АТО (ООС), якщо
вони проживають у цій сім’ї, стосунки якої зареєстровані шлюбом.
6.
Заявник повинен протягом доби повідомити адміністрацію
закладу освіти про завершення терміну перебування в зоні АТО (ООС),
повернення із полону тощо для припинення безкоштовного харчування.

