ЗАУВАЖЕННЯ
до проекту рішення Запорізької міської ради
«Про підтримання електронної петиції щодо забезпечення учнів 1-4 класів
безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя»,
підготовленого департаментом освіти і науки Запорізької міської ради
Згідно із ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» - «місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх
компетенції, визначеної законом, забезпечують: організацію безкоштовного
харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних
класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту» - «органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких
перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним
гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти;
осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням о ргану
місцевого самоврядування».
Згідно з п.11 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надається
безоплатне харчування дітям, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Відповідно до Указу Президента України від 17.03.1998 №197/98 діти
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов`язків, забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням
на період навчання у закладі загальної середньої освіти.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 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» за рішенням педагогічної ради заклад освіти може звільнити від плати
за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності
групи за списком): 10% - у повному обсязі; 15% - на половину вартості.
Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства України
безоплатним харчуванням в закладах загальної середньої освіти забезпечуються
наступні пільгові категорії дітей:
- 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;
- 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.
Надання безоплатного гарячого харчування для дітей у закладах загальної
середньої освіти інших категорій, які потребують соціальної підтримки,
визначається за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Щорічно виконавчий комітет Запорізької міської ради затверджує перелік
категорій дітей, які забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах освіти
міста у відповідності з чинним законодавством України.
Впродовж тривалого періоду Запорізькою міською радою (згідно з ст. 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України
«Про охорону дитинства») приймалися рішення щодо організації безоплатного
харчування всіх учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста за
кошти місцевого бюджету, при цьому відсутні правові підстави для
обов’язкового забезпечення безоплатним харчуванням дітей цієї категорії.
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), доручено департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
підготувати і подати на засідання виконавчого комітету Запорізької міської
ради проект рішення «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» без категорії учнів, що забезпечуються
безоплатним харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти
денної форми навчання м. Запоріжжя у 2019 році, - «учні 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти міста денної форми навчання, які не користуються
пільгами».
Так, рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від
26.11.2018 № 526 «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», затверджено перелік 9 категорій дітей, які
забезпечуються безоплатним харчуванням у закладах загальної середньої освіти
міста у 2019 році, і який відповідає вимогам чинного законодавства України.

До вищезазначених категорій учнів увійшла категорія дітей, які потрапили
у складні життєві умови та відповідно до яких не може бути надано документи,
що підтверджують їх статус. Завдяки цій пільговій категорії буде можливим
надання адресної допомоги всім дітям, які потрапили у складні життєві умови,
в тому числі, й учням 1-4 класів.
З цією метою рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.12.2018
№ 628 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти
денної форми навчання м. Запоріжжя» затверджено Положення про організацію
харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання
м. Запоріжжя, у якому деталізовано механізм визначення адресної допомоги
щодо забезпечення безоплатним харчуванням всіх дітей, які потрапили у
складні життєві умови, в тому числі, й учнів 1-4 класів. Це надасть змогу
уникнути соціальної напруги серед батьківської громадськості учнів 1-4 класів
та забезпечить раціональне використання бюджетних коштів з метою
соціальної підтримки найвразливіших родин громади міста.
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