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НАКАЗ 

05.01.2022                                                                          № 6 

  

«Про організацію харчування учнів 1-4 класів  

            та соціально незахищених дітей у ІІ семестрі  

  2021/2022 навчального року» 

 

Відповідно до рішення Феодосіївської сільської ради Обухівського району 

Київської області від 30.12.2021 №2  «Про затвердження плати за харчування дітей в 

закладах загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Феодосіївської 

територіальної громади  з 01 січня 2022 року» та з метою організації безкоштовного 

харчування учнів 1-4 класів учнів закладу освіти, учнів соціально-незахищених 

категорій  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Розпочати  з 10 січня 2022 р. безкоштовне харчування:  

-  учнів 1-4 класів в кількості  - 140 осіб;  

- дітей, батьки яких беруть або брали участь у антитерористичній операції та ООС 

на сході України, або загинули під час її проведення - 4 особи; 

- дітей із сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій – 4 

особи; 

- дітей з особливими освітніми потребами – 2 особи; 

- дітей-напівсиріт – 3 особи. 

2. Затвердити список учнів 1 – 4 класів на безкоштовне харчування (додаток 1). 



3. Затвердити список дітей, батьки яких беруть або брали участь у 

антитерористичній операції та ООС на сході України, або загинули під час її 

проведення (додаток 2). 

6. Затвердити список дітей із сімей вимушених переселенців із тимчасово 

окупованих територій (додаток 3). 

7. Затвердити список дітей з особливими освітніми потребами (додаток 4). 

8. Затвердити список дітей-напівсиріт (додаток 5).  

7. Класним керівника та класоводам здійснювати щоденний облік учнів, 

охоплених безкоштовним харчуванням. 

8. Затвердити графік харчування учнів (додаток 6).  

9. Призначити відповідальною за організацію харчування та ведення щоденного 

обліку учнів, охоплених безкоштовним харчуванням дітей заступника директора з 

виховної роботи Попрійчук Наталію Петрівну.  

10. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора школи з 

навчально-виховної роботи Фастовець Ольгу Миколаївну. 

 

 

 

 

Директор школи                           Н. В. Ярошенко 

 

 

 

 


