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м. Запорiжжя

Про внесення змiн до нак€ву департаменту освiти i науки Запорiзъкоi MicbKoi
РаДИ вiд 30.|2.202l JФ 430р <Про органiзацiю харчування здобувачiв освiти у
комун€Lльних закладах загальноТ середньоi освiти м. Запорiжжя у 2022 роцi)

Керуючись постановами Кабiнету MiHicTpip УкраiЪи вiд 24.03.202|
Jф 305 <Про затвердження норм та Порядку органiзацii харчування у закJIадах
освiти та дитячих закJIадах оздоровлення та вiдпочинку>>, вiд 27.12.200l
Ns |752 <Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осiб,
хВорих на туберкульоз, та малолiтнiх i неповнолiтнiх осiб, iнфiкованих
мiКобактерiями туберкулъозу>), на виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy
Запорiзькоi мiсъкоi ради вtд 2З.02.2022 Jф 82 <Про внесення змiн до рiтттення
виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 03.|2.202t Jф 458 кПро
ЗаТВеРДЖеннrI перелiкiв категорiЙ дiтеЙ, що забезпечуються безоплатним
харчуванням у комун€tльних закладах освiти, та встановлення показникiв
BapTocTi харчування дiтеЙ у комунапьних закладах освiти м. Запорiжжя у 2022
роцЬ)
НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до наказу дешартаменту освiти i науки Запорiзькоi мiсъкоi
РаДИ вiд З0.I2.202L jФ 430р <Про органiзацiю харчування здобувачiв освiти у
комун€lпьних закJIадах загальноi середньоi освiти м. Запорiжжя у 2022 роцЬ),
а саме:

1.1. Пiдпункт |.7. пункту 1 пiслrя слiв <<якi встановленi рiшенням
виконавчого KoMiTery Запорiзькоi мiсъкоi ради вiд 0З.L2.2021 NЬ 458 <Гфо
ЗатвердженIuI перелiкiв категорiй дiтей, що забезпечуютъся безоплатншtл
харчуванням у KoMyHutJIbH}D( закJIадах освiти, та встановленнrI показникiв BapTocTi
харчуванrrя дiтеЙ у KofutyнilпbнlD( закJIадах освiти м. Запорiжжя у 2022 роцЬ>
доповнити словами <<зi змiнами, внесеними рiшенням виконавчого KoMiTery
ЗапорiзъкоТ MicbKoi ради вiд 2З.02.2022 J\b 82 <Про BHeceHIuI змiн до рiшення
виконавчого KoMiTery Запорiзькоi мiськоi ради вiд 0З.t2.2021 ЛЬ 45Ъ <Про
затвердженшI перелiкiв категорiй дiтей, що забезпечуються безоплатним
харчуваннfuI у комунаlrьних закJIадах освiти, та встановленнrI показникiв BapTocTi
харчування дiтей у коNtуншьних закJIадчж освiти м. Запорiжжя у 2022 роцЬ>>.

I.2. У пунктi 4 слова ((першому заступнику директора департаменту)
замiнити словами (директору департаменту) далi за текстом.

1.3. Пункт б викласти в наступнiй редакцii:



a (6. Контропь за виконанням даного нак€Lзу покласти на застУпниКа

директора департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради ОлександРа
зАIку.

2. У зв'язку iз запровадженням Указом Президента Украiни Nу 6412022
<Про введення военного стану в УкраiЪЬ военного стану в УкраiЪi,
враховуючи рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд
24.02.2022 J\bl10 <Про вжиття додаткових заходiв у м. Запорiжжя у зв'язку iз
введенням военного стану у YKpaiHi>> та нак€в департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоI мiськоi ради вiд 25.02.2022 Nч64р пПро запровадженЕя

казу покласти на заступника
зькоi MicbKoi ради Олександра

Юлiя ПоГРЕБнrк

дистанцiйноi роботи працiвникiв департаменту освiти i науки Запорiзькоi
MicbKoi ради в умовах военного стану)rцей наказ набирае чинностi з2З.02.2022.

3. Контроль за виконанням
директора департаменту освiти i на,

зАIку.

Щиректор департаменту


