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] ] т*:.:о ч i дiти, ., о, бuБ'Й ОuriпЙЙ*i клр ання;
i^;;;;;; ая у спецiальних таiIттrrrarоrrоyттIv т.Ёллл -- /_-^_- \iнклюзивних класах (групах);

3) дiти iз сiмей, якi оiiимйr" допомогу вiдповiдно до Законч Украiъи "Продержавну соцi алъну допомогу м€tлозабезпеченим ciM' ям :1м'ям;
4) дiти, один iз батькiв яких
- захищав/захищае незаJIежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiстъУкраiниi бравlбере безпосередню Участь в антитерористичнiй операцii, забезпеченнi iTпроведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичноi операцiТу перiод iT проведення, в операцiТ об'еднан"" ."n ЗСУ;- загинув чи помер, захищаючи незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiаrrьнуцiлiснiсть Украiни i беручи безпосередню }пIасть в_антитерористичнiй операцiiзабезпеченнi iT проведення, пЪребуваючи безпосередньо в районахаНТИТеРОРИСТИЧНОТ ОПеРаЦii У ПеРiОД iT проведення, в операцiт об,еднаних силЗСУ;

5) дiти, один iз батькiв яких постражд алийrIасник РеволюцiI Гiдностi;6) дiти, якi е внутрiшнъо перемiщеними особами.
[iти з iнвалiднiстю не входять до перелiку пiльгових категорiй, якiотримуЮть безоплатне гарЯче харчування за кошти мiсцевого бюджету.



:]Y,Т j:1, ::::i": 1I' : т"жать до вищезазначених пiльгових категорiй,
,;; ;;;;;;;;;i;;;iданки (20,20грн).

З повагою
Перший засryпник директора
департаменту освiти С.А. Ковтуненко

KpiM того, уt{ням 1-4 класiв, якi е вихованцями груп подовженого дня iякi належать до вищезазначених пiльгових категорiй, на пiдставi вiдповiднихзаяв батькiв органiзовано безоплатнi обiди (2З,7О грн)
Безоплатне харчування органiзовуеться дiтям вищез€вначенихпiльговиХ категорiЙ на пiдставi наданИх у заклад освiтИ вiдповiдних документiв,що пiдтверджують статус дитини,та з€UIв батькiв (опiкунiв) npo надання такогохарчування.
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