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У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
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Н А К А З
24.09.2020 			                    																      		№ 159

Про забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зимовим взуттям у 2020/2021 
навчальному році

На виконання Закону України від 13.01.2005 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), на підставі службової записки головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Марадудіної А.А., у зв’язку з важким матеріальним становищем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,


НАКАЗУЮ:


	Методисту центру освітніх технологій Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Власенко Ю.О. організувати роботу та вжити заходів щодо забезпечення матеріальною допомогою для придбання зимового взуття дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до списку (додаток 1).

Жовтень 2020
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності:
2.1. Надати до централізованої бухгалтерії Управління освіти документи, які підтверджують соціальний статус дітей, що потребують забезпечення зимовим взуттям.
До 15.10.2020
2.2. Надати до централізованої бухгалтерії Управління освіти протягом трьох робочих днів після отримання матеріальної допомоги для придбання зимового взуття розписки опікунів, копії паспортів опікунів та документи, що підтверджують факт придбання взуття (копії накладних, товарних чеків тощо).
3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Марадудіній А.А. забезпечити видачу матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування для придбання зимового взуття 
у розмірі 800 грн на 1 дитину.
До 30.11.2020
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Управління освіти Ліпейка В.І.


Начальник Управління освіти		оригінал підписано				Т.В. КУЦЕНКО





Марадудіна А.А. оригінал підписано	







Власенко
Лустенко

З наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 24.09.2020 № 159 «Про забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зимовим взуттям у 2020/2021 навчальному році» ознайомлені:

Власенко Ю.О.
Борщик Л.М.
Вєдяєва О.В.
Гряник О.Г.
Дементьєва І.П.
Денисюк Л.І.
Д׳якова І.А.
Єфіменко І.В.
Єфіменко О.Г.
Жовтун Т.С.
Касеко І.І.
Коломієць С.Р. 
Назарова О.В.
Прибиловська Н.В.
Ричкова Л.В.
Романова О.В.
Савіцька І.Ю.
Ткач В.В.
Ткачова К.І.
Уліцька О.М.
Уткіна О.А.
Черевань І.І.
Шепель С.Ю.
Шойхет Г.Й.



