
Організація харчування у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року 

        Рішенням Черкаської міської ради від 09.11.2021 № 13-13 «Про затвердження Програми 

організації безкоштовного харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної 

власності міста Черкаси на 2022-2024 роки», зі змінами, внесеними рішенням Черкаської 

міської ради від 09.12.2021 № 15-24, рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради 

від 30.08.2022 № 666, рішенням Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-19, наказом 

Департаменту освіти та гуманітарної політики від 19.12.2022 №607 « Про організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста Черкаси у ІІ семестрі 2022/2023 

навчального року» відповідно до затвердженої директором школи структури навчального року 

у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. організовано безкоштовне одноразове харчування в школі   для  

учнів    1-11 класів, які навчаються очно в школі (офлайн) та належать до наступних х категорій 

(у дужках вказано необхідні документи): 

    - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (заява опікунів, копія документу 

про підтвердження статусу); 

     - діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних 

класах (заява батьків, копія документу про підтвердження статусу); 

     - діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (заява батьків, довідка (оригінал з мокрою 

печаткою), що підтверджує статус малозабезпеченої сім'ї); 

    - діти, евакуйовані із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, відповідно до Закону 

України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” (заява батьків, копія посвідчення дитини-інваліда, яка є інвалідом внаслідок 

Чорнобильської катастрофи); 

    - діти з числа внутрішньо переміщених осіб (заява батьків, копія довідки про підтвердження 

статусу внутрішньо переміщеної особи), д 

    - діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 

(заява батьків, копія документа, який підтверджує статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів); 

    - діти з числа осіб, визначених у ст..10, 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» (заява батьків, копія документу про підтвердження статусу); 

    - діти із сімей учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (2014-2021рр.) 

(заява батьків, копія посвідчення учасника бойових дій); 

    - діти, батьки яких беруть участь у відсічі і супротиві збройній агресії 

російської федерації (з 24.02.2022р.) (заява батьків, копія довідки за формою 5); 

    - учні із родин, які опинилися в складних життєвих обставинах (заява батьків, акт обстеження 

матеріально-побутових умов проживання учня, довідка про заробітну плату батьків або осіб, які 

їх замінюють, рішення ради школи, наказ директора школи, погоджений департаментом освіти 

та гуманітарної політики Черкаської міської ради); 

    - учні із багатодітних сімей (заява батьків, копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї, копія 

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї). 

 

 

 


