Про затвердження Положення про організацію харчування здобувачів освіти
комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про повну загальну середню освіту»,
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу», «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім′ям», «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постановами Кабінету Міністрів України 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», рішенням
виконавчого комітету Запорізької міської ради від 03.12.2021 № 458 «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», виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про організацію харчування здобувачів освіти
комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя (додається).
2. Погодити режим та спосіб організації харчування здобувачів освіти у
комунальних закладах освіти м. Запоріжжя згідно з додатками 1, 2.
3. Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради:
3.1. Забезпечити своєчасне визначення контингенту здобувачів освіти,
яким надається харчування за рахунок бюджетних коштів.
3.2. Харчування здобувачів освіти здійснювати відповідно до Положення
про організацію харчування здобувачів освіти комунальних закладів загальної
середньої освіти м. Запоріжжя.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування
учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання
м. Запоріжжя» (зі змінами).
5. 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
__________________
ПОЛОЖЕННЯ
про організацію харчування здобувачів освіти комунальних закладів загальної
середньої освіти м. Запоріжжя
1. Здобувачі освіти комунальних закладів загальної середньої освіти міста
харчуються за такою схемою:
за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування:
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних
і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної
середньої освіти;
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям»;
дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від
17.03.1998 № 197/98;
учнів 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», які мають відповідні документи, що
підтверджують їх статус;
дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
дітей, які потрапили у складні життєві умови;
учнів 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»;
дітей, які відвідують групи подовженого 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;
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Харчування здобувачів освіти, що не підлягають безоплатному гарячому
харчуванню за рахунок місцевого бюджету здійснюється за власні кошти.
2. Режим та спосіб організації харчування учнів, у тому числі, які
харчуються за власні кошти, визначається керівником відповідного закладу
освіти за погодженням із засновником (засновниками) такого закладу освіти.
3. Контингент здобувачів освіти 1-11 класів, яким надається харчування
за рахунок бюджетних коштів, визначається щорічно до 1 вересня, у разі
потреби впродовж навчального року до нього вносяться необхідні доповнення
та зміни, які затверджуються наказом керівника відповідного закладу освіти.
4. Визначення контингенту учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей, що
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов`язків; учнів 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»; 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», які мають відповідні документи, що підтверджують їх статус; дітей з
числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи
дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і
збройних конфліктів, здійснюється на підставі документів, що підтверджують
таке право відповідно до законодавства:
а) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - копія
рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи
піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленої батьківського
піклування;
б) діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» - копія довідки територіального управління соціального захисту
населення про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім′ям;
в) діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від
17.03.1998 № 197/98 - копія посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який
загинув (помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби або
інший документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
г) 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» - посвідчення учасника бойових дій, за формою
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 №302 «Про
порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (копія), та (за
необхідністю) будь-який інший офіційний документ, який підтверджує статус
учасника бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 та
пунктів 11, 12, 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» (копія);
д) діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - документ, що підтверджує
належність дитини до зазначеної категорії (копія);
е) 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 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» - документ, що підтверджує належність дитини до зазначеної
категорії (копія);
є) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів:
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія);
- документ, що підтверджує статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів (копія)».
5. Для учнів шкіл, які потрапили у складні життєві обставини та за
об’єктивними даними, відносно яких не можуть бути надані документи, що
підтверджують належність до визначених законодавством пільгових категорій,
встановлюється наступний порядок надання безоплатного харчування в межах
виділених асигнувань:
5.1. Педагогічна рада комунального закладу загальної середньої освіти
приймає рішення про визначення складу постійної комісії з розгляду питань
щодо надання пільгового безоплатного харчування учням, які потрапили у
складні життєві обставини. До складу комісії входить 5 осіб:
голова комісії – заступник директора закладу,
члени комісії:
практичний психолог (соціальний педагог),
2 представника педагогічного колективу,
представник батьківської громадськості.
5.2. Рішення педагогічної ради вводиться в дію наказом керівника
комунального закладу загальної середньої освіти.
5.3. Виявлення дітей, які потрапили у складні життєві обставини, може
здійснюватись:

шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представника
до керівництва комунального закладу загальної середньої освіти, педагогічного
працівника;
шляхом отримання повідомлень від суб`єктів соціальної роботи із
сім`ями, дітьми та молоддю, педагогічних працівників;
за зверненнями громадян.
5.4. Заяви, звернення, клопотання та інші документи щодо необхідності
надання пільгового безоплатного харчування самих учнів, батьків учнів або
осіб, що їх замінюють, педагогічних працівників закладу, громадян надаються
керівнику комунального закладу загальної середньої освіти для забезпечення
опрацювання постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового
безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини.
5.5. Постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового
безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини,
забезпечується оперативне опрацювання заяв, звернень, клопотань та інших
документів щодо необхідності надання пільгового безоплатного харчування
учням.
5.6. Для визначення складних життєвих обставин дітей, відносно яких
надійшли заяви, звернення, клопотання про виникнення ситуації, яка негативно
впливає на життя та стан здоров'я дитини, комісії з розгляду питань щодо
надання пільгового безоплатного харчування учням необхідно:
- скласти акт обстеження житлово-побутових та майнових умов дитини;
- за необхідності здійснити запити до установ, організацій, підприємств та
інше щодо надання інформації для уточнення обставин ситуації, яка негативно
впливає на життя та стан здоров'я дитини;
- за результатами розгляду заяв, звернень, клопотань та інших документів
про необхідність надання пільгового безоплатного харчування дітям, які
потрапили у складні життєві обставини, підготувати протокол засідання
постійної комісії з розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного
харчування учням з визначенням терміну надання безоплатного харчування
дитини;
- на підставі висновків постійної комісії з розгляду питань щодо надання
пільгового безоплатного харчування учням підготувати та подати клопотання
про надання пільгового безоплатного харчування дитині до територіального
відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
5.7. Клопотання комунального закладу загальної середньої освіти про
забезпечення безоплатним харчуванням учнів, які потрапили у складні життєві
обставини, з обов’язковим наданням актів обстеження їх житлово-побутових та
майнових умов, висновків постійної комісії з розгляду питань щодо надання
пільгового безоплатного харчування учням (протокол засідання), інших
необхідних документів передаються для розгляду комісії територіального
відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
5.8. Наказом начальника територіального відділу освіти департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради створюється комісія територіального

відділу освіти департаменту для розгляду клопотань комунальних закладів
загальної середньої освіти щодо забезпечення безоплатним харчуванням учнів,
які потрапили у складні життєві обставини.
5.9. На підставі висновків комісії територіального відділу освіти, згідно з
випискою з протоколу засідання готується наказ начальника територіального
відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про
надання безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві
обставини, з визначенням терміну надання безоплатного харчування дитині.
6. Комунальний заклад загальної середньої освіти забезпечує ведення
обліку здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим
харчуванням за рахунок бюджетних коштів та гарячим харчуванням за власні
або інші залучені кошти, у тому числі здобувачів освіти з особливими
дієтичними потребами.
7. Харчування здобувачів освіти, що не підлягають безоплатному
гарячому харчуванню за рахунок коштів місцевого бюджету у закладах освіти,
здійснюється за готівковим та/або безготівковим розрахунком, зокрема за
допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки), що
визначається в умовах договору між замовником та постачальником харчових
продуктів та/або послуг з харчування.
8. Харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти
здійснюється тільки у робочі дні.
9. Керівники комунальних закладів освіти створюють умови для
забезпечення харчування здобувачів освіти з особливими дієтичними
потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози. Забезпечення
таким харчуванням здійснюється за наявності медичної довідки, виданої
лікарем загальної практики — сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, де
зазначено особливі дієтичні потреби здобувача освіти/дитини із встановленням
діагнозу.
10. Комунальний заклад загальної середньої освіти, з метою
попередження виникнення конфліктних ситуацій, доводить до відома батьків
або осіб, що їх замінюють, вичерпну інформацію щодо порядку харчування
здобувачів освіти у закладі.
11. Відповідальність за планування та організацію харчування у закладі
освіти, матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку), буфету,
безпечність та якість сировини, харчових продуктів та готових страв,
дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства з питань
безпечності та якості харчових продуктів, виконання норм харчування,
відповідність меню та асортименту буфету несе керівник відповідного закладу,
а також постачальник (постачальники) харчових продуктів та/або послуг з
харчування.
12. Керівники комунальних закладів загальної середньої освіти
забезпечують своєчасне планування, організацію харчування у закладі та дієвий
контроль за його якістю та безпечністю, дотриманням вимог санітарного
законодавства і законодавства з питань безпечності та якості харчових

продуктів, виконанням норм харчування та дотриманням вартісних показників,
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до приміщень їдалень (харчоблоків)
та їх матеріально-технічного забезпечення.
13. Розподіл коштів на організацію безоплатного гарячого харчування
здобувачів освіти, облік і звітність за використання коштів, які виділяються на
безоплатне харчування в закладах освіти, здійснюються відповідно до
законодавства.
14. Територіальні відділи освіти департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради забезпечують контроль за станом управлінської діяльності
комунальних закладів загальної середньої освіти щодо планування та
організації харчування здобувачів освіти, дотримання вимог санітарного
законодавства і законодавства з питань безпечності та якості харчових
продуктів, виконання норм харчування та дотримання вартісних показників,
дотримання санітарно-гігієнічних вимог до приміщень їдалень (харчоблоків) та
їх матеріально-технічного забезпечення.
Перший заступник директора департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради

Юлія ПОГРЕБНЯК

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
____________________
Режим та спосіб організації харчування дітей
у комунальних закладах дошкільної освіти всіх типів м. Запоріжжя
Назва району
Вознесенівський

Заклади дошкільної освіти
(№ ЗДО)
№№ 6, 18, 42, 45, 118, 126, 128,
142, 145, 146, 154,155, 161, 162,
177, 186, 194, 258, 281, ДП ЗГ
«Контакт»
№ 145 (для санаторних груп)
ДП ЗНВК «Запорізька Січ»

Дніпровський

№№ 5, 32, 83, 94, 101, 121, 151,
160, 175, 189, 190, 192, 221, 229,
247, 267, 286, 297, ЗПШ
«Еврика» (дошкільний
підрозділ), ЦРД «Лазурний»

Режим (кратність) харчування
триразове: сніданок, обід та
підвечірок
чотириразово: сніданок, другий
сніданок, обід та підвечірок
триразове: сніданок, обід та
підвечірок;
для короткотривалих груп дворазово (обід та полуденок)
триразове: сніданок, обід та
підвечірок

Спосіб харчування

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно
аутсорсинг

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

ДП ЗНВК №109

триразове: сніданок, обід та
підвечірок

аутсорсинг

№ 32 (для санаторної групи
цілодобового перебування)

п′ятиразово: сніданок, обід,
підвечірок, вечеря, пізня вечеря

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

ЦРД «Лазурний» (для груп
короткотривалого перебування)

одноразово: обід

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти

№ 151 (для груп
короткотривалого перебування)
№№ 160, 229 (для санаторних
груп)
Заводський
Комунарський

№№ 12, 22, 163, 167, 169, 171,
179, 230, 253, 254, 273, 256
ДП НВК «Барвінок»
№№ 21, 28, 90, 105, 144, 150,
166, 172, 188, 213, 219, 227, 262,
274, 285, 290, 293, 295,
ЦРД «Веселка»
№ 129, 199
ЦРД «Веселка», №274 (для груп
короткотривалого перебування)

Олександрівський

Хортицький

Шевченківський

дворазово: сніданок та обід

самостійно

чотириразово: сніданок, другий
сніданок, обід та підвечірок

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно
приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

триразове: сніданок, обід та
підвечірок
триразове: сніданок, обід та
підвечірок
чотириразово: сніданок, другий
сніданок, обід та підвечірок
дворазово: сніданок та обід

№№ 3, 9, 19, 25, 36, 55, 66, 75, 81,
98, 108, 130, 164, 182

триразове: сніданок, обід та
підвечірок

№ 19 (для санаторних груп)

чотириразово: сніданок, другий
сніданок, обід та підвечірок
триразове: сніданок, обід та
підвечірок

№№ 107, 205, 228, 231, 232, 235,
236, 237, 240, 269, 272, 282, 287,
288, 291, ЗПШ «Злагода»
(дошкільний підрозділ), ЗПШ
«Гармонія- Плюс» (дошкільний
підрозділ», ЦРД «Хортицький»

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

№235, ЗПШ «Злагода»
(дошкільний підрозділ) - для
санаторних груп

чотириразово: сніданок, другий
сніданок, обід та підвечірок

ДП ЗЗНВК №108

триразове: сніданок, обід та
підвечірок
триразове: сніданок, обід та
підвечірок

№№14, 39, 43, 89, 131, 133, 135,
143, 159, ЦРД «Надія», 196, 210,

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

аутсорсинг

217, 226, 244, 270, 280, 284, ДП
ЗЗШ №65
№14 для санаторних груп
№280 (для санаторних груп
цілодобового перебування),
№284 (для спеціальних груп
цілодобового перебування)
ЦРД «Надія» (для груп
короткотривалого перебування)

чотириразово: сніданок, другий
сніданок, обід та підвечірок
п′ятиразово: сніданок, обід,
підвечірок, вечеря, пізня вечеря
дворазово: сніданок та обід;
обід та підвечірок

ДП ЗГ№ 19, ДП ЗПШ
«Натхнення», ДП ЗГ № 42, ДП
ЗГ №60, ДП ЗНВК №63, ДП
ЗНВК № 64, ДП ЗНВК № 68, ДП
ЗНВК №111, ДП початкової
школи «Світанок», ДП
початкової школи «Мрія», ДП
початкової школи «Прогрес».
№100

Перший заступник директора департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

аутсорсинг

триразове: сніданок, обід та
підвечірок

кейтеринг

Юлія ПОГРЕБНЯК

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
____________________
Режим та спосіб організації харчування здобувачів освіти
у комунальних закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя
Назва району
Вознесенівський

Заклади загальної середньої
освіти (№ ЗЗСО)
№№ 20, 58, 58, 72, 78, ЗГ №№ 25,
27, 71, Класичний ліцей,
ЗЛ «Логос»

ЗГ №28, 39, 41, «Основа», № 94,
Запорізька єврейська гімназія
«ОРТ-Алєф»

№ 37

ЗГ «Контакт» (вул. Сєдова,1в)

Режим (кратність) харчування

Спосіб харчування

одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти

аутсорсинг

кейтеринг

кейтеринг

аутсорсинг

ЗГ «Контакт» (вул. Перемоги, 69а)
Дніпровський

№№ 29, 30, 69, 86, 87, 89, 100,
ЗГ №№31, 73, 104, ЗБЛ № 62,
ЗК «Елінт», ЗНВК №109

№№22, 59, ЗГ №50, 61, 66, 81

ЗПШ «Еврика»

ЗНВК №82

Заводський

ЗГ №№13, 33 ,46, 47, 54, ЗНВК
№67, ЗНВК «Барвінок», №75

встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно
аутсорсинг

кейтеринг

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

харчування здійснюється на базі
іншого закладу освіти

аутсорсинг

ЗГ №№ 21, 85, №36

Комунарський

Олександрівський

ЗГ №№ 6, 8, 14, 17, 83, 90, 97,
107, ЗАЛ №23, №№ 7, 38, 80,84,
88, 103, ЗНВОК №110, ЗНВК №70

ЗГ №№1, 2, 5, 11, №№ 15,
ЗК №98, Академічний ліцей,
Запорізький технічний ліцей.

№ 76

ЗГ №3, ЗЛ №105,
ЗЛ «Альтернатива»

Хортицький

ЗК «МГА», №№ 32, 40, 51, 91, 92,
ЗБЛ № 99, ЗЗБНВК №106, ЗЗНВК
№ 108

одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших

кейтеринг

аутсорсинг

аутсорсинг

кейтеринг

харчування здійснюється на базі
інших закладів освіти

аутсорсинг

№№ 24, 45, 49

Хортицький академічний ліцей

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

Шевченківський район

ЗГ №№ 4, 19, 42,55, 60, 77, 93,
№№ 12, 18, 52, 65, 95,101, ЗАЛ
№№34, «Вибір», «Перспектива,
ЗНВК №№ 63, 64,68, 111, ЗПШ
«Світанок», ЗПШ «Прогрес»,
«Мрія», ЗПШ «Натхнення»

Перший заступник директора департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради

категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.
одноразове гаряче харчування
(для пільгових категорій дітей);
режим харчування інших
категорій здобувачів освіти
встановлюється відповідно до
вимог чинного законодавства.

кейтеринг

харчування здійснюється у ЗЗСО
№32

приготування та реалізація
готових страв закладом освіти
самостійно

аутсорсинг

Юлія ПОГРЕБНЯК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення виконкому Запорізької міської ради
«Про затвердження Положення про організацію харчування здобувачів освіти
комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя», підготовленого
департаментом освіти і науки Запорізької міської ради
Згідно зі 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.
У зв′язку з реформуванням системи харчування у закладах освіти України
відбулося оновлення нормативно-правової бази, що регулює зазначене питання.
З метою приведення до вимог чинного законодавства Положення про
організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної форми
навчання
м. Запоріжжя, яке затверджене рішенням виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя» (зі
змінами), департаментом освіти і науки Запорізької міської ради пропонується
затвердити Положення про організацію харчування здобувачів освіти комунальних
закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя (далі - Положення) в новій
редакції.
За рахунок бюджетних коштів здійснюватиметься безоплатне харчування
здобувачів освіти комунальних закладів загальної середньої освіти міста 11
категорій, визначених рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від
03.12.2021 № 458 «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». У Положенні визначено документи, що підтверджують відповідний
статус (посвідчення, довідки відповідних органів влади) кожної категорії дітей, що
отримуватимуть безоплатне харчування у комунальних закладах загальної
середньої освіти.
Для здобувачів освіти комунальних закладів загальної середньої освіти, які
потрапили у складні життєві умови, пропонується встановити наступний порядок
надання безоплатного харчування:
- педагогічна рада закладу загальної середньої освіти міста приймає
рішення про визначення складу постійної комісії з розгляду питань щодо надання
пільгового безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві
обставини;
- заяви, звернення, клопотання та інші документи щодо необхідності надання
пільгового безоплатного харчування самих учнів, батьків учнів або осіб, що їх
замінюють, педагогічних працівників закладу, громадян надаються керівнику
комунального закладу загальної середньої освіти для забезпечення опрацювання
постійною комісією з розгляду питань щодо надання пільгового безоплатного
харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини;

- для визначення складних життєвих обставин дітей, відносно яких надійшли
заяви, звернення, клопотання про виникнення ситуації, яка негативно впливає на
життя та стан здоров'я дитини, комісії з розгляду питань щодо надання пільгового
безоплатного харчування учням необхідно здійснити певні заходи (скласти акт
обстеження житлово-побутових та майнових умов дитини; за необхідності
надіслати запити до установ, організацій, підприємств щодо надання інформації
для уточнення обставин ситуації та інше), підготувати протокол засідання
постійної комісії закладу освіти з розгляду питань щодо надання пільгового
безоплатного харчування учням з визначенням терміну надання безоплатного
харчування дитини та подати клопотання про надання пільгового безоплатного
харчування дитині до територіального відділу освіти департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради;
- на підставі висновків комісії територіального відділу освіти, згідно з
випискою з протоколу засідання готується наказ начальника територіального
відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про надання
безоплатного харчування учням, які потрапили у складні життєві обставини, з
визначенням терміну надання безоплатного харчування дитині.
Харчування здобувачів освіти, що не підлягають безоплатному гарячому
харчуванню за рахунок місцевого бюджету здійснюється за власні кошти.
Харчування здобувачів освіти, що не підлягають безоплатному гарячому
харчуванню за рахунок коштів місцевого бюджету у закладах освіти, здійснюється
за готівковим та/або безготівковим розрахунком, зокрема за допомогою
електронного платіжного засобу (платіжної картки), що визначається в умовах
договору між замовником та постачальником харчових продуктів та/або послуг з
харчування.
Режим та спосіб (аутсорсинг, кейтеринг) організації харчування учнів, у
тому числі, які харчуються за власні кошти, визначається керівником відповідного
закладу освіти за погодженням із засновником (засновниками) такого закладу
освіти.
Комунальний заклад загальної середньої освіти, з метою попередження
виникнення конфліктних ситуацій, доводить до відома батьків або осіб, що їх
замінюють, вичерпну інформацію щодо порядку харчування здобувачів освіти у
закладі.
Відповідальність за планування та організацію харчування у закладі освіти,
матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку), буфету, безпечність та
якість сировини, харчових продуктів та готових страв, дотримання вимог
санітарного законодавства та законодавства з питань безпечності та якості
харчових продуктів, виконання норм харчування, відповідність меню та
асортименту буфету несе керівник відповідного закладу, а також постачальник
(постачальники) харчових продуктів та/або послуг з харчування.
Перший заступник директора департаменту
освіти і науки Запорізької міської ради

Юлія ПОГРЕБНЯК

