Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним
харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників
вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2019
році
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів
України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,
від 27.12.2001 № 1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах
для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих
мікобактеріями туберкульозу», від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження
Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції
з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002
№ 667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
відповідно до протокольного доручення за наслідками чергового засідання
постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і
фінансів від 21.11.2018 №11-21/2018-2 та рішення постійної комісії з питань
освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму (протокол від 21.11.2018
№ 80), з метою забезпечення організації харчування дітей у комунальних
закладах освіти м. Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним
харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних
підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у
2019 році (додається).
2. Затвердити перелік категорій учнів, що забезпечуються безоплатним
харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми
навчання м. Запоріжжя у 2019 році (додається).

3. Встановити показники вартості харчування дітей у комунальних
закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс»,
ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» у
період 01.01.2019 - 31.05.2019 та 01.09.2019 - 31.12.2019, виходячи з вартості
харчування дитини на день, згідно з додатком 1.
4. Встановити показники вартості харчування дітей у комунальних
закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах ЗНВК «Барвінок»,
ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода»,
гімназії «Контакт» в оздоровчий період 01.06.2019 - 31.08.2019, виходячи з
вартості харчування дитини на день, згідно з додатком 2.
5. Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за
харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних
підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період
01.01.2019 - 31.05.2019 та 01.09.2019 - 31.12.2019 згідно з додатком 3.
6. Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за
харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних
підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий
період 01.06.2019 - 31.08.2019 згідно з додатком 4.
7. Встановити з 01.01.2019 показники вартості харчування учнів у
комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання та
дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої
освіти (за виключенням ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК
«Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт») для
організації і проведення процедур закупівель та укладення на 2019 рік
договорів про закупівлю послуг відповідно до вимог чинного законодавства
України згідно з додатком 5.
8. Встановити після укладення на 2019 рік договорів про закупівлю послуг
за результатами проведених процедур закупівель показники вартості
харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти денної
форми навчання та дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів
загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК
«Світанок», ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) у розмірах,
які встановлені в договорах про закупівлю послуг на 2019 рік за результатами
проведених процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства
України.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.
Міський голова

В.В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у
комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах
комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з інвалідністю;
діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
діти у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з
латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у
спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей
з особливими освітніми потребами;
діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції,
операції Об′єднаних сил) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій
(учасників антитерористичної операції, операції Об′єднаних сил), які мають
відповідні документи, що підтверджують статус;
діти із сімей, які мають трьох і більше дітей.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________
Перелік категорій учнів, що забезпечуються безоплатним харчуванням у
комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання
м. Запоріжжя у 2019 році
Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і
інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної
середньої освіти;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998
№ 197/98;
діти закладів загальної середньої освіти санаторного типу для дітей з
латентною туберкульозною інфекцією;
діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції,
операції Об′єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій
(учасників антитерористичної операції, операції Об′єднаних сил), які мають
відповідні документи;
діти, які потрапили у складні життєві умови;
діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;
діти, які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної
ради звільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за
списком): 10% - у повному обсязі; 15% - на половину вартості.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________
Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної
освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК
санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» у період 01.01.2019-31.05.2019
та 01.09.2019-31.12.2019, виходячи з вартості харчування дитини на день
28 грн. 24 коп. - ясла, 42 грн. 42 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК
«Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);
52 грн. 44 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною
інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 73 грн. 66 коп. - санаторний
дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних
від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);
37 грн. 90 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання, 52 грн. 76 коп. - санаторний дитячий садок
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;
37 грн. 94 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 49 грн. 56 коп. дитячий садок цілодобового перебування;
92 грн. 08 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для
дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;
у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування
дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та
підвечірок) харчуванням:
8 грн. 84 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 12 грн. 35 коп. - обід,
7 грн. 05 коп. - підвечірок;
13 грн. 25 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років,
18 грн. 57 коп. - обід, 10 грн. 60 коп. - підвечірок;
17 грн. 62 коп. - для учнів 1-4 класів ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармоніяплюс», ЗНВК «Еврика», гімназії «Контакт», які користуються пільгами;
101 грн. 56 коп. - для учнів 1-4 класів ЗНВК санаторного типу «Злагода».
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної
освіти та у дошкільних підрозділах ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс»,
ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» в
оздоровчий період 01.06.2019 - 31.08.2019, виходячи з вартості харчування
дитини на день
31 грн. 06 коп. - ясла, 46 грн. 66 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК
«Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);
57 грн. 68 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною
інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 81 грн. 02 коп. - санаторний
дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних
від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);
41 грн. 68 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними
захворюваннями органів дихання, 58 грн. 04 коп. - санаторний дитячий садок
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;
41 грн. 72 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 54 грн. 50 коп. дитячий садок цілодобового перебування;
101 грн. 28 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для
дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;
у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування
дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та
підвечірок) харчуванням:
9 грн. 72 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 13 грн. 58 коп. - обід,
7 грн. 76 коп. - підвечірок;
14 грн. 56 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років,
20 грн. 42 коп. - обід, 11 грн. 66 коп. - підвечірок.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 3
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________
Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у
комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах
комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2019 -31.05.2019
та 01.09.2019 - 31.12.2019
За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день,
а саме:
яка відвідує ясла - 16 грн. 94 коп., дитячий садок - 25 грн. 44 коп. (у тому
числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія
«Контакт»);
санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями
органів дихання - 22 грн. 74 коп.; санаторний дитячий садок для дітей з
хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 31 грн. 66 коп.;
ясла з групами цілодобового перебування - 22 грн. 76 коп.; дитячий садок 29 грн. 74 коп.;
у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування
дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та
підвечірок) харчуванням:
дитини віком до 3х років - 5 грн. 30 коп. (сніданок), 7 грн. 42 коп. (обід),
4 грн. 22 коп. (підвечірок);
дитини віком від 3х до 6(7) років - 7 грн. 94 коп. (сніданок),
11 грн. 14 коп. (обід), 6 грн. 36 коп. (підвечірок).
Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за
харчування дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної
середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок»,
ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) у розмірі 60% від
встановлених показників вартості харчування дитини в укладених на 2019 рік
договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівлі
відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше
16 грн. 94 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше
25 грн. 44 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 4
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________
Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у
комунальних закладах дошкільної освіти та
у дошкільних підрозділах
комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період
01.06.2019 - 31.08.2019
За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день,
а саме:
яка відвідує ясла - 18 грн. 62 коп., дитячий садок - 27 грн. 98 коп. (у тому
числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія
«Контакт»);
санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями
органів дихання - 25 грн. 00 коп., санаторний дитячий садок для дітей з
хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання-34 грн. 82 коп.;
ясла цілодобового перебування дітей - 25 грн. 04 коп., дитячий садок
цілодобового перебування - 32 грн. 70 коп.;
у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування
дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та
підвечірок) харчуванням:
дитини віком до 3х років - 5 грн. 82 коп. (сніданок), 8 грн. 16 коп. (обід),
4 грн. 64 коп. (підвечірок);
дитини віком від 3х до 6 (7) років - 8 грн. 72 коп. (сніданок),
12 грн. 24 коп. (обід), 7 грн. 00 коп. (підвечірок).
Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за
харчування дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної
середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок»,
ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) у розмірі 60% від
встановлених показників вартості харчування дитини в укладених на 2019 рік
договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур
закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше
18 грн. 62 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше
27 грн. 98 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

Додаток 5
до рішення виконавчого
комітету міської ради
_____________________
Показники вартості харчування учнів у комунальних закладах загальної
середньої освіти денної форми навчання та дітей у дошкільних підрозділах
комунальних закладів загальної середньої освіти (за виключенням ЗНВК
«Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу
«Злагода», гімназії «Контакт») для організації і проведення процедур
закупівель та укладення на 2019 рік договорів про закупівлю послуг відповідно
до вимог чинного законодавства України
для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста денної форми
навчання, які користуються пільгами - 27 грн. 25 коп.;
учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти міста денної форми
навчання, які користуються пільгами - 30 грн. 70 коп.;
у групах дошкільних підрозділів комунальних закладів загальної середньої
освіти на період 01.01.2018-31.05.2018, 01.09.2018-31.12.2018:
40 грн. 50 коп.- за харчування дитини віком до 3х років; 55 грн. 90 коп. - за
харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років;
у групах дошкільних підрозділів комунальних закладів загальної середньої
освіти на період 01.06.2018-31.08.2018:
44 грн. 54 коп. - за харчування дитини віком до 3х років; 61 грн. 48 коп. - за
харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.
Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А. Омельянович

