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У КРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
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№
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Про організацію харчування 
окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах м. Запоріжжя

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про 
внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації 
інклюзивного навчання», «Про статус та соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постановами Кабінету 
Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми харчування та часткову 
компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», від 19.06.2002 № 856 «Про організацію 
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 
(із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
04.06.2003 № 850), від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 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», рішенням Запорізької міської ради від 30.06.2016 № 37 "Про 
внесення змін до програм по галузі «Освіта», затверджених рішенням міської 
ради від 25.12.2015 №18 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», 
«Фізична культура і спорт» та Програм фінансування заходів з питань сім’ї та 
молоді, та про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі 
змінами та доповненнями)", виконавчий комітет Запорізької міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок харчування окремих категорій 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста денної форми навчання 
(додасться).

2. Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 
(Погребняк Ю.В.):



2.1. Забезпечити своєчасне визначення контингенту учнів, яким надасться 
харчування за рахунок бюджетних коштів.

2.2. Харчування учнів здійснювати відповідно до Положення про порядок 
харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
денної форми навчання м. Запоріжжя.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 02.03.2015 № 89 «Про організацію харчування 
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова Л.І.

В.В. Буряк



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету міської ради 
15,08.2016 № 446

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів денної форми навчання м. Запоріжжя

1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста денної форми 
навчання харчуються за такою схемою:

за  рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів: 
яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи» 
гарантується пільгове харчування;

1 -4 класів;
з  числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у 
загальноосвітньому навчальному закладі;

з  числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
з  числа дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»;

1-11 класів з числа дітей працівників органів внутрішніх справ, які 
загинули під час виконання службових обов'язків, згідно з Указом Президента 
України від 17.03.1998 № 197/98;

зарахованих до Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного 
комплексу «Злагода» санаторного типу;

з  числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної 
операції) та дітей з сімей загиблих учасників бойових дій (учасників 
антитерористичної операції)»;

які потрапили у складні життєві умови;
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.
Усі інші учні харчуються за власні кошти.
2. Встановлюються такі режими харчування:
одноразовий (сніданок) - для учнів 1-4 класів, для учнів 1-11 класів з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 
малозабезпечених сімей та дітей з сімей, які потрапили у складні життєві 
умови, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов'язків, дітей сімей учасників бойових дій (учасників
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антитерористичної операції) та дітей з сімей загиблих учасників бойових дій 
(учасників антитерористичної операції)», дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

дворазовий (сніданок, обід) -  для учнів 1-11 класів, які постраждали від 
наслідків Чорнобильської катастрофи;

для учнів 1-4 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та дітей з сімей, які 
потрапили у складні життєві умови, дітей працівників органів внутрішніх 
справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей сімей 
учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та дітей з сімей 
загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції)» за 
згодою батьків може бути організовано дворазове харчування (сніданок та обід 
відповідно до вартості пільгового харчування на день);

для інших учнів, які відвідують групи продовженого дня та харчуються за 
власні кошти: дворазовий (обід, полуденок) учні 1-4 класів, одноразовий 
(обід) -  учні 5-7 класів, дворазовий (обід, полуденок) -  у разі тривалого 
перебування в навчальному закладі.

3. Режим харчування учнів, що харчуються за власні кошти, визначається 
керівником відповідного навчального закладу та медичним працівником, який 
перебуває в штаті такого закладу або закладу охорони здоров'я, що здійснює 
медичне обслуговування навчального закладу, відповідно до заяви учнів чи їх 
батьків, з урахуванням функціональних можливостей їдальні.

4. Контингент учнів 1-11 класів пільгових категорій визначається щорічно 
до 1 вересня, у разі потреби упродовж навчального року до нього вносяться 
необхідні доповнення та зміни, що затверджується наказом керівника 
навчального закладу.

5. Для визначення контингенту учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та 
дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей 
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов'язків, дітей сімей учасників бойових дій (учасників 
антитерористичної операції) та дітей з сімей загиблих учасників бойових дій 
(учасників антитерористичної операції)» необхідно мати документи, що 
підтверджують відповідний статус (посвідчення, довідки відповідних 
державних органів):

а) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:
-свідоцтво про народження (копія);
-рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи 
піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського 
піклування (копія).

б) діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»: 
-свідоцтво про народження (копія);
-довідку територіального управління праці та соціального захисту населення
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про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості.
в) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов'язків:
- свідоцтво про народження (копія);
- посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав 
безвісті під час проходження військової служби (копія).

г) діти з числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної 
операції) та дітей з сімей загиблих учасників бойових дій (учасників 
антитерористичної операції)»:
- свідоцтво про народження (копія);
- посвідчення учасника бойових дій, яке видасться органами Міністерства 
оборони України (за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.05.1994 №302) та довідку про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті 
незалежності,суверенітету та територіальної цілісності України, яка видається 
командиром військової частини, де військовослужбовець Збройних сил 
України проходить або проходив службу (за формою згідно з додатком 1 
постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413);
- довідку встановленого зразка з військкомату про причинний зв'язок смерті 
одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою;
- посвідчення дитини (матері) як члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана 
війни (копія);
- довідку з військової частини про участь особи в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України (для батьків, які зараз проходять службу в 
зоні АТО) (копія).

д) діти, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи:
- свідоцтво про народження (копія).
- посвідчення дитини, вкладка до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, 
інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою (копія).

6. Для учнів шкіл, які потрапили у складні життєві умови та за 
об’єктивними даними, відносно яких не можуть бути надані відповідні 
документи, встановлюється наступний порядок надання безкоштовного 
харчування, як виняток, в межах виділених асигнувань:

6.1. Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу 
створюється комісія по розгляду питань щодо надання пільгового харчування, 
за рішенням якої подається клопотання про звільнення учнів від плати за 
харчування до територіального відділу освіти департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради з обов’язковим складанням акта обстеження житлово- 
побутових та майнових умов заявника, висновків адміністрації та педагогічної 
ради школи, інших необхідних документів (свідоцтво про народження (копія), 
довідка про склад сім'ї, яка видана житлово-комунальними організаціями (у разі
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необхідності), довідки про доходи кожного члена сім'ї, які видані за місцем 
отримання доходів (у разі необхідності));

6.2. Заяви, звернення, клопотання та інші документи щодо звільнення від 
плати за харчування учнів шкіл розглядаються комісією територіального 
відділу освіти департамен ту освіти і науки Запорізької міської ради;

6.3. На підставі рішення комісії, згідно з випискою з протоколу засідання 
готується наказ начальника територіального відділу освіти департаменту освіти 
і науки Запорізької міської ради щодо звільнення від плати за харчування з 
визначенням терміну звільнення.

7. Навчальний заклад забезпечує ведення обліку дітей, які отримують 
харчування за рахунок бюджетних коштів.

8. Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню у 
загальноосвітніх навчальних закладах, здійснюється за безготівковим 
розрахунком (попереднього придбання абонементів або один раз на місяць), а 
також за готівку.

9. Навчальний заклад з метою попередження виникнення конфліктних 
ситуацій доводить до відома батьків або осіб, що їх замінюють, порядок 
харчування учнів.

10. Відповідальність за безпеку і якість харчування та продовольчої 
сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію 
(підприємство), що забезпечують харчування учнів, та керівника навчального 
закладу.

11. Оплата послуг з харчування у загальноосвітніх навчальних закладах 
здійснюється в установленому Міністерством освіти і науки України порядку.

12. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують 
організацію харчування учнів у навчальному закладі та дієвий контроль за його 
якістю, дотриманням натуральних та грошових норм, дотриманням санітарно- 
гігієнічних вимог до приміщень їдалень та їх обладнання.

13. Начальники територіальних відділів освіти департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради забезпечують передачу майна та приміщень 
шкільних їдалень суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють 
харчування школярів, для використання за призначенням на період дії угоди, 
про закупівлю послуг за державні кошти.

14. Територіальні відділи освіти департаменту освіти і науки Запорізької 
міської ради забезпечують контроль за станом управлінської діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації харчування учнів, 
дотримання натуральних та грошових норм, дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог до приміщень їдалень та їх обладнання.

Р.Л. Омельянович


