ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
вул. Незалежноi УкраiЪи, 39-Б, м. Запорiжжя, 69037
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нАкАз

Про органiзацiю харчування. дiтей. у
комун€lльних закладах дqшкlльно1
освlти та у дошкlлъних пlдр.оздlлах
закладlв загапьно1 середньо1 освlти
м. Запорiжжя у 2020Ьоцi

Керуючисъ п.35 Закону УкраiЪи <Про дошкiпьну ocBiTy>, ПоложенняМ
про дошкiльний навчальний заклад, затвердженим постановою кму вiд
12.03.2003 М305, постановою КМУ вiд 26.08 .2002 Ns1243 <Про невiдкладнi
питаннrI дiялъностi дошкiльних та iнтернатних навч€UIьних закладiв>, Порядком
органiзацii харчуваннrI дiтей у навч€tJIъних та. оздоровчих закладах,
затвердженим нак€вом моЗ Украiни та МоН УкраiЪи вiд 0t.06.2005 N9.242lЗ29,
Iнструкцiею з органiзацii харчування дiтей у дошкiльних навЧ€шЬних ЗаклаДаХ,
затвердженою нак€вом МОН Украiни та МОЗ Украiни вiд 17.04.2006 Ns298l227,
Порядком встановлення плати для батькiв за перебування дiтей У ДерЖаВних i
комун€tльних дошкiльних та iнтернатних навч€lлъних закладах, затверджеНиМ
наказом МОН УкраiЪи вiд2|.t1.2002 Nэб67, на виконання рiшення виконавчого
KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 28.10.2019 J&478 <Про Затвердження
перелiку категорiй дiтей, що забезпечуютъся безоплатним харчУВанняМ У
комунЕlльних закJIадах освiти, та встановлення пок€вникiв BapTocTi харчуванНя
дiтей у комунальних закладах освiти м. Запорiжжя у 2020 роцЬ (зi змiнами), З
метою пiдвищення якостi органiзацii харчування дiтей у комун€tльних ЗаКлаДаХ
дошкiльноi освiти (далi - ЗДО) та у дошкiльних пiдроздiпах, якi е структурною
частиною закладiв заг€rпьноi середньоi освiти (д-i - ЗЗСО),

НАКАЗУЮ:

Начальникам територiальних вiддiлiв освiти, керiвникам комунаlrЬниХ
ЗДО та ЗЗСО, структурною частиною яких с дошкiльнi пiдроздiли:
1.1. Забезпечити органiзацiю харчуваннrI дiтей у ЗДО та у дошкiльнИХ
пiдроздiлах комунЕLльних ззсо вiдповiдно до Порядку органiзацii харчування
дiтей у навч€UIьних та оздоровчих закладах, затвердженого нак€вом моз
Украiни та МОН Украiни вiд 01.06.2005 Ng242lЗ29, Iнструкцii з органiзацii
харчування дiтей У дошкiльних навч€tльних закладах, затверджено1 наказом
МОН Украiни, МОЗ Украiни вiд 17.04.2006 Ns298l227, Санiтарного регламенту
для дошкiльних навч€lльних закладiв, затвердженого нак€}зом МОЗ Украilrи вiд
24.03.20|б Ns234.
1.

| .2 .

Заб езпечити ств ор ення нео бхiдних матерiально-технiчних,

caHiTapHo-

гiгiенiчних умов для органiзацiТ харчування дiтей у ЗДО та у дошкiльних
пiдроздiлах ЗЗСО вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
1.3. Забезпечити органiзацiю харчування дiтей у комунЕtльних ЗЩО та у
дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО (ЗНВК <Барвiнок>, ЗНВК <Гармонiя-плюс),
ЗНВК <Еврика>, ЗНВК санаторного типу <<Злагода>, гiмназii <Контакт>>)
вiдповiдно до показникiв BapTocTi харчування дiтей, виходячи з щоденноi
BapTocTi меню, у перiод 01.01 .2020 -31.05.2020 TaOt.09.2020 - 31.12.2020 згiдно

додатком 1, в оздоровчий перiод 0I.06.2020 - 31.08.2020 згiдно з додатком 2.
1.4. Забезпечити справляннrI плати з батькiв або осiб, якi Iх замiнюють, за
харчування дiтей у комунzLльних ЗДО та у дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО (ЗНВК
<Барвiною>, ЗНВК <Гармонiя-плюс>>, ЗНВК <<Еврика>, гiмназii <Контакт>) у
розмiрi 60% вiд BapTocTi харчування дитини на день у перiод 01.01 .2020
3|.05.2020 та 01 .09.2020 - 31.|2.2020 згiдно з додатком 3, в оздоровчий перiод
01.0б.2020 - 31.08.2020 згiдно з додатком 4.
1.5. Звiльнити батькiв, або осiб, якi ik замiнюють, вiд плати за харчування
дiтей пiльгових категорiй, зазначених у додатку 5, у комун€lJIьних ЗДО та у
дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО пiсля подання вiдповiдних документiв.
1.6. Встановити у дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО (ЗНВК <<Запорiзька Сiч>>,
ЗНВК <<Мрiя>>, ЗНВК <<Свiтаною>, Запорiзький лiцей NЬ34, ЗНВК J\bJф19, 42, 60,
63, 64,68, 90, 108, 109, 110, 111) до моменту укладення на 2020 piK договорiв
про закупiвлю послуг за результатами проведених процедур закупiвель
пок€tзники BapTocTi харчування дiтей у розмiрах, якi. встановленi в договорах
про закупiвлю послуг на 2019 piK за результатами проведених процедур
закупiвель вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи; пiсля
укJIадення договорiв на 2020 piK - у розмiрах, якi встановленi в договорах про
закупiвлю послуг на2020 piK за результатами проведених процедур закупiвель
вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.
перiод 01.01 .2020 31.05.2020 та 01.09.2020
L.7. Встановити
3|.|2.2020 показники плати батькiв або осiб, якi ix замiнюють, за харчування
дiтей у дошкiльних пiдроздiлах ЗНВК <Запорiзька Сiч>>, ЗНВК <Mpin, ЗНВК
<CBiTaHoK>, Запорiзъкий лiцей Nч34, ЗНВК J\ЪNs19, 42, 60, бЗ, 64,68, 90, 108,
109, 110, 111 у розмiрi 60% вiд встановлених показникiв BapTocTi харчування
дитини в укJIадених договорах про закупiвлю послуг за результатами
проведених процедур закупiвлi вiдповiдно до вимог чинного законодавства
УкраiЪи, Еtле не бiльше 18 грн. 34 коп. за харчування дитини BiKoM до 3* poKiB i
не бiпьше 27 грн.52 коп. за харчування дитини BiKoM вiд 3* до б (7) poKiB; в
оздоровчий перiод 01.06.2020 - 31.08.2020 - не бiльше 20 грн. 16 коп. за
харчування дитини BiKoM до 3* poKiB i не бiльше 30 грн. 2б коп. за харчування
дитини BiKoM вiд 3* до б (7) poKiB.
1.8. Забезпечити контроль за складанням меню-розкладок вiдповiдно до
з

-

у

-

норм, затверджених постановою КМУ вiд 22.L|.2004 NЬl591

<Про
затвердження норм харчування у навч€lльних та дитячих закJIадах оздоровлення
та вiдпочинку>), у санаторних |рупах для дiтей з латентною формою тубiнфекцii
та вилiкуваних вiд туберкульозу - за нормами, затвердженими постановою
КМУ вiд 27.t2.200| J\b1752 <Про норми харчування у протитуберкульозних
закJIадах для осiб, хворих на туберкулъоз, та MEuIoлiTHix i неповнолiтнiх осiб,

iнфiкованих мiкобактерiями туберкульозу), систематично здiйснювати аналiз
виконання норм харчування дiтей у ЗДО та у дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО.
0атькlв за
Порядку встановлення плати для батькiв
I.9.3аOезпечити
1.9.
забезпечити дотримання llорядку
перебування дiтей у державних комунальних дошкiльних та iнтернатних
навчаJIьних закладах, затвердженого наказом МОН Украiни вiд 2t.I|.2002

i

Ns667.

Вважати кiнцевим TepMiHoM внесення батькiвськоi плати

за
харчування дiтей у комунальних ЗДО та дошкiлъних пiдроздiлах ЗЗСО 10 число
поточного мiсяця.
групах з урахуванням
1.11. Забезпечити режим харчування дiтей
трив€Lпостi iх перебування, у ЗДО ("рупа9 компенсуючого типу залежно вiд
профiлю закладу - за призначенням лiкаря.
L|2. Забезпечити контроль за органiзацiею (у випадку призначення
лiкарем) дiетичного харчування дiтей з урахуванням стану iхнього здоров'я.
1.13. Активiзувати iнформацiйну роботу з батькiвською tромадськiстю з
питань органiзацii харчування дiтей, змiни показникiв BapTocTi харчування
дiтей у ЗДО та дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО.
|.|4. Забезпечити дiевий та систематичний конц)олъ за дотриманням
вимог щодо органiзацii безпечного та якiсного харчування дiтей у З,ЩО та
дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО, у тому числi громадський контроль за }пIастю
1.10.

у

батькiвськоi громадськостi.
1.15. Свосчасно iнформувати департамент освiти i науки мiськоiради про
встановленi порушення умов договорiв про закупiвлю товару або про
закупiвлю послуг та вжитi заходи щодо Iх усунення.
1.16. Органiзувати виконання умов договорiв про закупiвлю послуг
iдалень та договорiв про закупiвлю ToBapiB (продуктiв харчування та
продовольчоi сировини) у вiдповiдностi до наказiв департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 12.12.2018 J\b 512р кПро органiзацiю виконаннrI
умов договорiв про закупiвлю послуг iдалень>>, вiд I2.|2.20l8 J\b 511р <Про
органiзацiю виконання умов договорiв про закупiвлю ToBapiB (продуктiв
харчування та продовольчоI сировини) та посилення контролю за постачанням
продуктiв до закладiв освiти>>.
2. Головному бухгаптеру OI_E департаменту Савенко О.В. забезпечити
дiевий контроль за вiдповiднiстю показникiв фактичноi BapTocTi харчуваннrI
показникам, визначеним у додатках 1, 2 цього нак€}зу.
3. Головному спецiалiсту вiддiлу ocBiTHboi полiтики управлiння з питань
розвитку освiти департаменту Попенець I.B.:
3.1. здiйснити управлiнське забезпечення органiзацii харчування дiтей у
ЗДО та дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО, контроль за станом органiзацii
харчування дiтей у закJIадах освiти;
3.2.забезпечити щомiсяця (до 10 числа) здiйснення монiторингових
дослiджень виконання норм харчування дiтей у ЗДО та дошкiльних пiдроздiлах
ЗЗСО у розрiзi районiв; дотримання у закJIадах освiти вимог до органiзацii
харчування дiтей та вжитi заходи щодо уоунення порушень в органiзацii
харчування дiтей;
3.3.забезпечити узагапьнення аналiтичноi iнформацii структурних
пiдроздiлiв департаменту про стан органiзацii харчуваншt дiтей у ЗДО та

ДОШКiЛЬних пiдроздiлах ЗЗСО (виконання норм харчування; результати
ЛабОРатОРних дослiджень готових страв та харчовоТ продукцiТ, питноТ води;
ДОТРиМання вимог постач€Lльниками продуктiв харчування та органiзаторами
послуг iдалень умов договорiв; вжитi заходи у закладах освiти щодо усунення
ПорУшень в органiзацii хаРчуваннrI; дотримання грошових покЕ}зникiв BapTocTi
ХаРЧУВаНня дiтеЙ; повнота та точнiсть виконання заявок на продукти
харчування; результати перевiрок ЗДО та дошкiльних пiдроздiлiв ЗЗСО;
дотримання умов укладених договорiв про закупiвлю товару та про закупiвлю
ПОСлУг iдалень тощо), iнформування директора департаменту про результати
аналiтичноi дiяльностi щомiсяця (до 10 числа).
4. Провiдному спецiа"гliсту департаменту освiти
науки MicbKoi ради
Кузьмiнiй Т.Г. забезпечити здiйснення контролю за виконанням умов
Укладених договорiв про закупiвлю товару та про закупiвлю послуг iдалень.
5. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти покJIасти вiдповiдальнiсть
за своечасне надходження батькiвськоi плати за харчування дiтей на керiвникiв
закладiв оовiти.
6. Контроль за виконанням даного нак€ву покласти на заступника
головного бухга-rrтера об'еднаноi централiзованоi бухгаrrтерii департаменту
освiти i науки ЗапорiзькоI MicbKoT ради Радову Л.,Щ. та головного спецiа_пiста
вiддiлу ocBiTHboi полiтики управлiння з питань розвитку освiти департаменту
освiти i науки мiсъкоi ради Попенець I.B.

i

Заступник директора департаменту начальник управлiння з питань розвитку освiти

Н.В. BiTKoBcbKa

,Щодаток 1
до нак€ву департаменту
вtдЫ.|4, Jo/9 Ns

Показники BapTocTi харчування дiтей у комун€Lльних закладах дошкiлъноi
освiти та у ЗНВК <Барвiнок)>, знвК <<Гармонiя-плюс>>, знвк кЕврико, знвк
санаторного типу <<Злагода>>, гiмназii <<Контакт> у перiод 01 .O1.2O2o-31.05.2020

та

01

.09.2020-з|.L2.2020, виходячи з BapTocTi харчування дитини на день

-

дитячий садок (у тому числi знвк
<<Барвiною>, ЗНВК <<Гармонiя-плюс>>, знвК <Еврика>, гiмназiя <<Контакт>);
56 грн. 30 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з латентною туберкульозною
iнфекцiею та вилiкуваних вiд туберкульозу, 80 грн. 50 коп. - санаторний
дитячий садок для дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкуваних
вiд туберкульозу (у тому числi ЗНВК санаторного типу <<Злагода>);
40 грн. 94 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з хронiчними неспецифiчними
захворюваннями органiв дихання, 57 грн. 04 коп. - санаторний дитячий садок
для дiтей з хронiчними неспецифiчними захворюваннями органiв диханнrI;
40 грн. 86 коп. - ясла цiлодобового перебування дiтей, 53 грн. 66 коп. дит ячий садок цiлодобового перебування ;
97 грн. 60 коп. - санаторний дитячий садок цiлодобового перебуваннrI дJUI
дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкуваних вiд туберкульозу;
у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалiстю перебування
дитини iз однор€}зовим (обiд) та дворазовим (снiданок та обiд, обiд та
пiдвечiрок) харчуванням :
9 грн. 56 коп. - снiданОк длЯ дитини BiKoM до 3* poKiBo 13 грн. 37 коп. - обiд,
7 грн. 63 коп. - пiдвечiрок;
|4 грн. З2 коп. - снiданок для дитини BiKoM вiд 3* до б (7) poKiB,
20 грн. 08 коп. - обiд, 11 грн. 46 коп. - пiдвечiрок.

30 грн. 56 коп. - ясла, 45 грн. 86 коп.

Щодаток 2
до наказу департаменту
вiд N , it. Ас/9Ng //BX/L

ПоказникИ BapTocTi харчування дiтеЙ у комун€tлъних закJIадах дошкiльноi
освiти та у дошкiльних пiдроздiлах ЗНВК <<Барвiною>, ЗНВК <Гармонiя-плюс),
знвк <Еврикa>, знвк санаторного типу <<Злагода>>, гiмназii <Контакт>
в оздоровчий перiод 01.06.2020 - 31.08.2020, виходячи з BapTocTi харчуваннrI

дитини на денъ

33 грн. 62 коп. - ясла, 50 грн. 44 коп.

- дптячий садок (у тому числi знвк

ЗНВК <<Гармонiя-плюс>>, знвк <Еврика>, гiмназiя <Контакт>);
61 грн. 92 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з латентною туберкульозною
iнфекцiею та вилiкуваних вiд туберкульозу, 88 црн. 54 коп. - санаторний
<Барвiною>,

дитячий садок для дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкуваних
вiд туберкульозу (у тому числi знвк санаторного типу <<злагодa>);
45 грн. 02 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з хронiчними неспецифiчними
захворюваннями органiв дихання, 62 грн.74 коп. - санаторний дитячий садок
для дiтей з хронiчними неспецифiчними захворюваннями органiв дихання;
44 грн.94 коп. - ясла цiлодобового перебування дiтей, 59 грн. 02 коп. дитячий садок цiлодобового перебування;
107 грн. 3б коп. - санаторний дитячий садок цiлодобового перебування
для
дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкуваних вiд ryберкульозу;
у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною трив€Iлiстю перебування
дитини iз однор€rзовим (обiд) та двор€вовим (снiданок та обiд, обiд та
пiдвечiрок) харчуванням:
10 грн. 52 коп. - снiданок для дитини BiKoM до 3* poKiB, 14 грн. 70 коп. обiд, 8 грн. 38 коп. - пiдвечiрок;
15 грн. 74 коп. - снiданОк длЯ дитини BiKoM вiд 3* до б (7) poKiB,
22 грн.08 коп. - обiд, 12 грн. 60 коп. - пiдвечiрок.

.Щодаток 3

до наказу департаменту
вiд N
],О/9 J{ч |6X/t
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Показники плати батькiв або осiб,..якi ik замiнюють, за харчування дiтей у
комунальних закJIадах дошкiльноi освiти. та у дошкiлБних пiдроздiлах
комун€lльних закJllдig _з9гальноi середньоi освiти у перiод 01.01 .20|9-ii^.05.Z019

та

0"1

.09.20

1

9-3

L.li.20l9

Показники плати батъкiв або осiб, якi ix замiнюютъ, за харчування дiтей у
КОМУн€tлЬних закладах дошкiльноi освiти та у дошкiльних пiдроздiлах
комун€lJIьних закладiв загальноТ середньоi освiти у перiод 01.01 .2020-З1.05.2020
та 01 .09.2020 - 3I.L2.2020

За харчування дитини у розмiрi 60% вiд BapTocTi харчування на день,

а саме:

яка вiдвiдуе ясла - 18 грн. 34 коп., дитячий садок - 27 rрн.52 коп. (у тому
числi ЗНВК <Барвiнок>, ЗНВК <<Гармонiя-плюс>>, ЗНВК <<Еврика>>, гiмназiя
кКонтакт>>);

caнaTopнi ясла для дiтеЙ з хронiчними неспецифiчними захворюванIuIми
органiв дихання - 24 грн. 56 коп.; санаторний дитячий садок для дiтей з
хронiчними неспецифiчними захворюваннями органiв дихання - 34 грн. 22 коп.;
ясла з групами цiлодобового перебування - 24 rрн.52 коп.; дитячий садок _
32 грн. 20 коп.;
У групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалiстю перебування
дитини iз однорutзовим (обiд) та двор€lзовим (снiданок та обiд, обiд та
пiдвечiрок) харчуванням
дитини BiKoM до 3* poKiB - 5 грн. 74 коп. (снiданок), 8 грн. 02 коп. (обiд),
4 грн. 58 коп. (пiдвечiрок);
грн. б0 коп. (снiданок),
дитини BiKoM вiд 3Х до 6(7) poKiB
12 грн. 05 коп. (обiд), б грн. 87 коп. (пiдвечiрок).
:
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,Щодаток 4

до наказу департаменту
вiд оХ ,ll. д,tl/Q Ns QЁ8 lL

ПОКазники плати батькiв або осiб, якi ik замiнюють, за харчування дiтей у
коМУнальних закJIадах дошкiльноi освiти та у дошкiльних пiдроздiлах
КоМУн€tльних закладiв загальноi середньоi освiти в оздоровчий перiод
0|.06.2020 _ 3 1.08.2020

За харЧування дитини у розмiрi 60% вiд BapTocTi харчуваннrI на день, а
саме:
яка вiдвiдуе ясла - 20 грн. 1б коп., дитячий садок - 30 грн. 26 коп. (у тому

числi ЗНВК

<<Барвiнок>,

ЗНВК

<<Гармонiя-плюс>>,

ЗНВК

<<Еврикa>, гiмназiя

<<Контакт>>);

caнaTopнi ясла для дiтеЙ з хронiчними неспецифiчними захворюваннrIми
ОРганiв ДиханЕrI - 27 грн. 02 коп., санаторний дитячий садок для дiтей з
хронiчними неспецифiчними захворюванIuIми органiв дихання - 37 грн. б4 коп.;
ясла цiлодобового перебування дiтей - 2б грн. 9б коп., дитячий садок
цiлодобового перебування - 35 грн. 42 коп.;
У Групах з чотирьохгодинною, шестигодинною трив€tлiстю перебування
дитини iз однор€lзовим (обiд) та дворазовим (снiданок та обiд, обiд та
пiдвечiрок) харчуванням:
дитини BiKoM до 3* poKiB - б грн. 30 коп. (снiданок), 8 грн. 82 коп. (обiд),
5 грн. 04 коп. (пiдвечiрок);
дитини BiKoM вiд 3Х до б (7) poKiB - 9 грн. 46 коп. (онiданок),
13 грн.26 коп. (обiд), 7 грн. 56 коп. (пiдвечiрок).

.Щодаток 5

до наказу департаменту
вiд рД /t, хр/9Ns Ч68lL
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Перелiк утегоцilа_ 4il.й, що, забе.рпечуоться безоплатним харчуваншIм у
комун€lльних закладах дошкlльно1 ос.вrти. та у доцтfiл5ц"* пiдроздiлах
комун€lJIьних закладiв зага.гlьноi середньоi освiти м.Запорiжжя у 20L9 рбцi' '
Щiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування;
дiти з iнва.пiднiстю;
дiти iз сiмей, якi отримують допомоry вiдповiдно до Закону Украiни <<Про
державну соцiалъну допомоry малозабезпеченим сiм'ям>>;
дiти iз сiмей, в яких сукупний дохiд на кожного члена ciM'i за попереднiй
кВарт€tл не перевищував рiвня забезпечення прожиткового MiHiMyMy
(гарантованого MiHiMyMy), який щороку встановлюеться законом про
ЩеРЖавний бюджет УкраiЪи для визначення права на звiльнення вiд плати за
харчування дитини у державних i комунальних закJIадах дошкiльноi освiти;
дiти працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, якi загинули пiд час виконання
службових обов'язкiв;
дiти у санаторних закладах дошкiльноi освiти (групах) для дiтей з
латентною формою туберкульозу та вилiкуваних вiд туберкульозу, у
спецiальних закладах дошкiльноi освiти (групах, у т.ч. iнклюзивних) дпя дiтей
з особливими освiтнiми потребами;
осiб,
визнаних
дiти
вiдповiдно
учасниками бойових
ПУнкту
19
частини
першоi
cTaTTi
б
Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB
До
вiйни, гарантii ik соцiального захисту), та дiти iз сiмей загиблих уrасникiв
бойових дiй, якi захищ€lJIи незЕ}лежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть
УкраiЪи i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцii (операцii
Об'еднаних сил), забезпеченнi
проведення чи
здiйсненнi заходiв iз
Забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримуваннrI збройноi
агресii РосiЙськоi Федерацii в Донецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi
iх здiйснення), якi мають вiдповiднi документи, що пiдтверджують статус;
дiти iз сiмей, якi мають тръох i бiльше дiтей.
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