
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження переліків категорій дітей, що забезпечуються безоплатним 

харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників 

вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти  м. Запоріжжя у 2022 році 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну 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 24.03.2021 № 305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 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 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 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 

2022 році (додається). 

2. Затвердити перелік категорій здобувачів освіти, що забезпечуються 

безоплатним харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти 

денної форми навчання м. Запоріжжя у 2022 році (додається). 

3. Встановити показники вартості харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», Запорізькій початковій школі 

«Гармонія-плюс», Запорізькій початковій школі «Еврика», Запорізькій 



 

початковій школі «Злагода», гімназії «Контакт», ЗЗШ № 65 у 2022 році, виходячи 

з вартості харчування дитини на день, згідно з додатком 1.  

4. 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 2022 році згідно 

з додатком 2. 

5. Встановити з 01.01.2022 показники вартості харчування здобувачів освіти 

у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання та 

дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти                

(за виключенням ЗНВК «Барвінок», Запорізької початкової школи «Гармонія-

плюс», Запорізької початкової школи «Еврика», Запорізької початкової школи 

«Злагода», гімназії «Контакт», ЗЗШ № 65) для організації і проведення процедур 

закупівель та укладення на 2022 рік договорів про закупівлю послуг відповідно 

до вимог чинного законодавства України згідно з додатком 3. 

6. Встановити після укладення на 2022 рік договорів про закупівлю послуг 

за результатами проведених процедур закупівель показники вартості харчування 

здобувачів освіти у комунальних закладах загальної середньої освіти денної 

форми навчання та  дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів 

загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», Запорізької початкової 

школи «Мрія», Запорізької початкової школи «Світанок», Запорізької початкової 

школи «Прогрес», Запорізької початкової школи «Натхнення», Запорізької 

гімназії № 90, Запорізької гімназії № 60, Запорізької гімназії № 19, Запорізької 

гімназії № 42, Запорізького НВОК № 110 ЗМРЗО, ЗНВК № 63 ЗМР ЗО, ЗЗНВК 

№ 108, ЗНВК №№ 64, 68, 109, 111) у розмірах, які встановлені в договорах про 

закупівлю послуг на 2022 рік за результатами проведених процедур закупівель 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія ВАСЮКА. 

 

Секретар міської ради                 Анатолій КУРТЄВ

       

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2022 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, у 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 туберкульозної інфекції та вилікуваних від туберкульозу,          

у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для  дітей                  

з особливими освітніми потребами; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів                            

19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи, що 

підтверджують їх статус; 

діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

діти із сімей, які мають трьох і більше дітей; 

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

 

Перший заступник директора департаменту  

освіти і науки Запорізької міської ради                                     Юлія ПОГРЕБНЯК 

 

Заступник керуючого справами виконкому ради - 

начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

виконкому  ради                                                                          Олена САВЕНКО         
 
   

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

___________________ 

 
  

Перелік категорій здобувачів освіти, що  забезпечуються безоплатним 

харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми 

навчання м. Запоріжжя у 2022 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; 

учні 2-4 класів Запорізької початкової школи «Злагода»; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів                             

19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», які мають відповідні документи, що 

підтверджують їх статус; 

діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

діти, які потрапили у складні життєві умови; 

учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного 

забруднення, а також діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами                

з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і ті, 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»;  

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; 

 діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

 

Перший заступник директора департаменту  

освіти і науки Запорізької міської ради                                     Юлія ПОГРЕБНЯК 

 

Заступник керуючого справами виконкому ради - 

начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

виконкому  ради                                                                          Олена САВЕНКО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12


 

  Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

_____________________ 

 

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти 

та у ЗНВК «Барвінок», Запорізькій початковій школі «Гармонія-плюс», 

Запорізькій початковій школі «Еврика», Запорізькій початковій школі 

«Злагода», гімназії «Контакт», ЗЗШ № 65 у 2022 році, виходячи з вартості 

харчування дитини на день 

 

55 грн. 22 коп. – ясла, 73 грн. 02 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК 

«Барвінок», Запорізька початкова школа «Гармонія-плюс», Запорізька початкова 

школа «Еврика», гімназія «Контакт», ЗЗШ№ 65);  

93 грн. 92 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною формою 

туберкульозної інфекції та вилікуваних від туберкульозу, 128 грн. 00 коп. - 

санаторний дитячий садок для дітей з латентною формою туберкульозної 

інфекції та вилікуваних  від туберкульозу, у тому числі Запорізькій початковій 

школі «Злагода»; 

86 грн. 34 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для 

дітей з латентною формою туберкульозної інфекції та вилікуваних від 

туберкульозу;  

55 грн. 22 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними 

захворюваннями органів дихання, 73 грн. 02 коп. - санаторний дитячий садок для 

дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;  

86 грн. 34 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;  

у групах з тривалістю перебування дитини від 4 до 7 годин із одноразовим 

(обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:  

17 грн. 26 коп. - сніданок для дитини віком до 4-х років, 24 грн. 16 коп. - 

обід, 13 грн. 80 коп. - підвечірок;  

22 грн. 80 коп. - сніданок для дитини віком від 4-х до 6 (7) років,                                        

31 грн. 97 коп. - обід, 18 грн. 25 коп. - підвечірок;  

33 грн. 10 коп. - для учнів 1-4 класів Запорізької початкової школи 

«Гармонія-плюс», Запорізької початкової школи «Еврика», гімназії «Контакт», 

які користуються пільгами; для учнів 1-х класів Запорізької початкової школи 

«Злагода»; 

142 грн. 74 коп. - для учнів 2-4 класів Запорізької початкової школи 

«Злагода».  

 

Перший заступник директора департаменту  

освіти і науки Запорізької міської ради                                     Юлія ПОГРЕБНЯК 

 

Заступник керуючого справами виконкому ради - 

начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

виконкому  ради                                                                          Олена САВЕНКО 



 

Додаток 2 

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 2022 році 

 

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день,                 

а саме: 

яка відвідує ясла - 33 грн. 14 коп., дитячий садок - 43 грн. 80 коп. (у тому 

числі ЗНВК «Барвінок», Запорізька початкова школа «Гармонія-плюс», 

Запорізька початкова школа «Еврика», гімназія «Контакт», ЗЗШ № 65);   

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями 

органів дихання - 33 грн. 14 коп.; санаторний дитячий садок для дітей з 

хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 43 грн. 80 коп.;  

дитячий садок цілодобового перебування - 51 грн. 80 коп.; 

у групах з тривалістю перебування дитини від 4 до 7 годин із одноразовим 

(обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням: 

дитини віком до 4-х років - 10 грн. 35 коп. (сніданок), 14 грн. 49 коп. (обід),                         

8 грн. 28 коп. (підвечірок); 

дитини віком від 4-х до 6 (7) років - 13 грн. 68 коп. (сніданок),                                      

19 грн. 18 коп. (обід), 10 грн. 95 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», Запорізької початкової школи «Мрія», 

Запорізької початкової школи «Світанок», Запорізької початкової школи 

«Прогрес», Запорізької початкової школи «Натхнення», Запорізької гімназії                   

№ 90, Запорізької гімназії № 60, Запорізької гімназії № 19, Запорізької гімназії 

№ 42, Запорізького НВОК № 110 ЗМРЗО, ЗНВК № 63 ЗМР ЗО, ЗЗНВК № 108, 

ЗНВК №№ 64, 68, 109, 111) у розмірі 60% від встановлених показників вартості 

харчування дитини в укладених на 2022 рік договорах про закупівлю послуг за 

результатами проведених процедур закупівлі відповідно до вимог чинного 

законодавства України, але не більше  44 грн. 88 коп. за харчування дитини віком 

до 4-х років і не більше 63  грн. 96 коп. за харчування дитини віком від 4-х до 6 

(7) років. 

 

Перший заступник директора департаменту  

освіти і науки Запорізької міської ради                                  Юлія ПОГРЕБНЯК 

 

Заступник керуючого справами виконкому ради - 

начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

виконкому  ради                                                                          Олена САВЕНКО 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

                                                                                   _____________________ 

 

 

Показники вартості харчування здобувачів освіти у комунальних закладах 

загальної середньої освіти денної форми навчання та дітей у дошкільних 

підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (за виключенням 

ЗНВК «Барвінок», Запорізької початкової школи «Гармонія-плюс», Запорізької 

початкової школи «Еврика», Запорізької початкової школи «Злагода», гімназії 

«Контакт», ЗЗШ № 65) для організації і проведення процедур закупівель та 

укладення на 2022 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 - 58 грн. 02 коп.; 

учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти міста денної форми 

навчання, які користуються пільгами – 65 грн. 68 коп.; 

учнів 10-12 класів закладів загальної середньої освіти міста денної форми 

навчання, які користуються пільгами – 70 грн. 06 коп.; 

у групах дошкільних підрозділів комунальних закладів загальної середньої 

освіти у 2022 році: 

74 грн. 78 коп.- за харчування дитини віком до 4-х років; 106 грн. 60 коп. - 

за харчування дитини віком від 4-х до 6 (7) років; 

 

Перший заступник директора департаменту  

освіти і науки Запорізької міської ради                                     Юлія ПОГРЕБНЯК 

 

Заступник керуючого справами виконкому ради - 

начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

виконкому  ради                                                                          Олена САВЕНКО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проєкту рішення виконкому міської ради 
«Про затвердження переліків категорій дітей, що забезпечуються безоплатним 
харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників 
вартості харчування  дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя                        
у 2022 році»  

 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства», держава 

гарантує дитині право на охорону здоров'я, сприяє створенню безпечних умов 

для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формування 

навичок здорового способу життя.  

Згідно зі ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки або особи, 

які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та 

комунальному закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами 

місцевого самоврядування або відповідними органами управління. 

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх 

замінюють, у сім’ях, у 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. За харчування 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється. 

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади 

забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які 

навчаються у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.  

Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та 

комунальному закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Відтак, у закладах дошкільної освіти міста запропоновано звільнити 

батьків від плати за харчування дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що мають відповідні 

документи. 

 Відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002  № 667, плата з батьків не справляється за  харчування  дітей  у  

санаторних  дошкільних  навчальних  закладах  (групах) для дітей з  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147


 

малими  й  затухаючими   формами   туберкульозу,   у   спеціальних  

дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей,  які потребують  

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в інших випадках,  

передбачених   законодавством   України   (діти-сироти   і   діти,  

позбавлені  батьківського піклування, які перебувають під опікою і  

виховуються  в  сім'ях,  діти  з  інвалідністю,  діти  працівників  

органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових  

обов'язків, тощо).  Розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім'ях, в яких 

троє і більше дітей. Разом з тим, з метою забезпечення соціальної підтримки 

багатодітних сімей пропонується встановлення безкоштовного харчування дітей 

у закладах дошкільної освіти із цих сімей.  

Відповідно до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 

№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів» розмір  плати встановлюється засновником  один раз на 

рік. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗДО 

у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування. У 2022 році 

пропонується залишити внесення батьками або особами, які їх замінюють, плати 

за харчування дітей у розмірі 60% від загальної вартості харчування. 

 Відповідно до п. 3 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», дітей з 

числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», які навчаються в закладах дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти; 

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування». Згідно з п.11 ст. 30 Закону України «Про статус   і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» надається безоплатне харчування учням закладів освіти, 

розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, 

евакуйованих 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». Згідно із ст. 

7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» безкоштовним харчуванням забезпечуються діти з числа внутрішньо 

переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від 

підпорядкування, типів і форми власності. 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
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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.  

Згідно із частиною 6 статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» 

органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть 

забезпечувати харчуванням учнів інших категорій та передбачати на це 

відповідні видатки з місцевих бюджетів.  

Відтак, з метою соціальної підтримки пропонується додатково забезпечити 

безоплатним харчуванням наступних категорій учнів: здобувачів освіти 2-4 

класів Запорізької початкової школи «Злагода»; дітей осіб, визнаних учасниками 

бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що мають 

відповідні документи; дітей, які потрапили у складні життєві умови.       

          Таким чином, пропонується: 

- затвердити на 2022 рік переліки категорій дітей, що забезпечуються 

безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у 

дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти; у 

комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання; 

- встановити показники вартості харчування дітей у комунальних ЗДО та у 

ЗНВК «Барвінок», Запорізькій початковій школі «Гармонія-плюс», Запорізькій 

початковій школі «Еврика», Запорізькій початковій школі «Злагода», гімназії 

«Контакт», ЗЗШ № 65,  виходячи з щоденної вартості меню (додаток 1) та 

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 розмірі  60% від вартості 

харчування дитини на день (додаток 2); 

- встановити з 01.01.2022 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», Запорізької початкової школи «Гармонія-

плюс», Запорізької початкової школи «Еврика», Запорізької початкової школи 

«Злагода», гімназії «Контакт», ЗЗШ № 65) для організації і проведення процедур 

закупівель та укладення на 2022 рік договорів про закупівлю послуг відповідно 

до вимог чинного законодавства України (додаток 3); 

- встановити після укладення на 2022 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», Запорізької початкової школи «Мрія», 

Запорізької початкової школи «Світанок», Запорізької початкової школи 

«Прогрес», Запорізької початкової школи «Натхнення», Запорізької гімназії № 



 

90, Запорізької гімназії № 60, Запорізької гімназії № 19, Запорізької гімназії № 

42, Запорізького НВОК № 110 ЗМРЗО, ЗНВК № 63 ЗМР ЗО, ЗЗНВК № 108, ЗНВК 

№№ 64, 68, 109, 111) у розмірах, які встановлені в договорах про закупівлю 

послуг на 2022 рік за результатами проведених процедур закупівель відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

 

Перший заступник директора департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради                                   Юлія ПОГРЕБНЯК 

 

 


