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Про органiзацiю харчування дiтей ..
у комун€tльних закладах дошкlльно1
освlти та у дошкlльних пlдроздлах
закладlв загально1 середньо1 освlти
м. Запорiжжя у 202l Ъоцi

КерУючись ст. 35 Закону Украiни <Про дошкiльну ocBiTp>, ПоложеннrIм
Про дошкiльниЙ навчальниЙ заклад, затвердженим постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 12.0З.2003 Ns305, постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 26.08 .2002 М1243 <Про невiдкладнi питання дiяльностi дошкiльних
та iнтернатних навч€tпьних закладiв>>, Порядком органiзацii харчування дiтей у,
навч€tпьних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ Украiни та
МОН УкраiЪи вiд 01.06.2005 Nр242l329, Iнструкцiею з органiзацii харчування
дiтеЙ у дошкiлъних навч€lльних закладах, затвердженою наказом МОН УкраiЪи
Та МОЗ УКРаiЪи вiд 17.04.200б Ns298l227, Порядком встановлення плати для
батъкiв За перебування дiтей у державних i комуналъних дошкiльних та
iнтернатних навч€lльних закJIадах, затвердженим нак€вом МОН УкраiЪи вiд
21.11.2002 М667, на виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi
MicbKoi Ради вiд 28.L0.2020 NЬ440 <Про затвердження перелiкiв категорiй дiтей,
ЩО ЗабеЗПеЧУються безоплатним харчуванням у комунЕlльних закладах освiти,
Та ВсТановлення пок€lзникiв BapTocTi харчування дiтей у комуналъних закладах
освiти м. Запорiжжя у 202I роцi), з метою пiдвищення якостi органiзацii
харчування дiтеЙ у комунапьних закладах дошкiльноi освiти (далi _ ЗЩО) та у
ДОШКiЛЬНих пiдроздiлах, якi с структурною частиною закладiв загальноi
середньоi освiти (далi - ЗЗСО),
НАКАЗУЮ:

1. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти Вознесенiвського,
,ЩНiПровсЬкого, Заводського, Комунарського, Олекоандрiвсъкого, Хортицького,
Шевченкiвсъкого районiв департаменту освiти i науки Запорiзъкоi MicbKoi ради,
керiвникам комун€tльних ЗДО та ЗЗСО, структурною частиною яких е
дошкiльнi пiдроздiли:

1.1. Забезпечити органiзацiю харчуванIuI дiтей у ЗДО та у дошкiльних.
пiдроздiлах комунЕlльних ЗЗСО вiдповiдно до Порядку органiзацii харчування
ДiтеЙ У навчалъних та оздоровчих закладах, затвердженого нак€вом МОЗ
Украiни та МОН Украiни вiд 01.0б.2005 Ns242l329, Iнструкцii з органiзацiТ



ХаРЧУВаННя ДiтеЙ у дошкiльних навч€tльних закладах, затвердженоi нак€вом
МОН Украihи, МОЗ УкраiЪи вiд l7.04.2006 Ng298l227, Санiтарного регламенту
для дошкiльних навч€lльних закладiв, затвердженого нак€вом МОЗ Украiни вiд
24.03.20tб Jф234.

1.2. Забезпечити створення необхiдних матерiалъно-технiчних, caHiTapHo-
гiгiенiчних умов для органiзацii харчування дiтей у ЗдО та у дошкiльних
Пiдроздiлах ЗЗСО вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украihи.

1.3. Забезпечити органiзацiю харчування дiтей у комун€tльних З,ЩО та у
дошкiльних пiдроздiлах ззсо (знвк <Барвiною>, ЗапорiзькоТ початковоi школи
<Гармонiя-плюс>, Запорiзькоi початковоi школи <<Еврика>>, ззнвК санаторного
типУ <<Злагода>>, гiмназii <<Контакт>>, ззш Jъ б5) вiдповiдно до показникiв
BapTocTi харчуваннrI дiтей, виходячи з щоденноi BapTocTi меню, у перiод
01.01 .202I-31.05.2021- та 0|.09.2021_31.|2.202| згiдно з додатком 1, в
оздоровчий перiод 0I.06.2021-31.08.2021 згiдно з додатком 2.

1.4. ЗабеЗПеЧиТи справляннrI плати з батъкiв або осiб, якi ik замiнюють, за
харчування дiтей у комун€lльних здо та у дошкiльних пiдроздiлах Ззсо (знвк
<<Барвiною>, Запорiзькоi початковоi школи <Гармонiя-плюс>, Запорiзькоi
початковоi школи <Еврика>, ззнвк санаторного типу <<Злагода>>, гiмназii
<<КонтакТ)), ЗЗШ м 65) у розмiрi 60Yо вiд BapTocTi харчування дитини на день у
ПеРiОД 01.01 .202|1L.05.202l та 01 .09.2021-3Lj22021 згiдно з додатком 3, в
оздоровчий перiод 0L.06.2021-З1.08.2021 згiдно з додатком 4.

1.5. Звiльнити батькiв або осiб, якi ik замiнюють, вiд плати за харчуваннrt
дiтей пiльгових категорiй, зазначених У додатку 5, У комунutль"r* Здь та у
дошкiльних пiдроздiлах ззсо пiсля поданнrI вiдповiдних документiв.

1.б. Встановити у дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО (знвК <Запорiзька Сiч>>,
Запорiзькоi початковоi школи <<Mpiя>, Запорiзькоi початковоi школи
<<CBiTaHoK>, ЗапоРiзькоi початкоВоi школи <<Прогрес>>, лiцею м 34, Запорiзькоi
гiмназiТ Nь 90, Запорiзького нвок Ns 110 змрзо, знвк Ns б0 змр зо, знвк
ль 63 змР зо, ззнВк М 108, знВк NbJ\b 19,42,64,68, 109, 111) до моменту
укладення на 202l pik договорiв про закупiвлю послуг за результатами
проведених процедур закупiвель пок€вники BapTocTi харчування дiтей у
розмiрах, якi встановленi в договорах про закупiвлю .rо.лу. на 2020 piK зЪ
результатами проведених процедур закупiвель вiдповiдно до вимог чинного
законодавства УкраiЪи; пiсля укладеншI договорiв на 2O2L piK - у розмiрах, якi
встановленi в договорах про закупiвлю послуг на 2о2! pik за результатами
проведених процедур закупiвель вiдповiдно до вимог чинного законодавства
Украiни.

1.7. Встановити у перiод 01.01 .202t - 31.о5.2О2| та 01.09.2021 -
з|.|2.2021 показники плати батькiв або осiб, якi ik замiнюють, за харчуваннrI
дiтеЙ у дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО (знвК <<Запорiзька Сiч>, Запорiзькоi
початковоi школИ <<Мрiл>, Запорiзькоi початковоi школи <<Свiтаною>,
запорiзъкоi початковоi школи <прогрес>, лiцею }lb З4, Запорiзькоi гiмназii
Nэ 90, Запорiзького НВок J\b 110 змрзо, знвк м 60 змр зо, знвк Jф бз
ЗМР ЗО, ЗЗНВК NS 108, ЗНВК J\gM 19,42,64,68, 109, 111) у розмiрi 60% вiд
встановлених пок€вникiв BapTocTi харчування дитини в укладених договорах
про закупiвлю послуг за результатами проведених процедур закупьлi
вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни, але не бiльшЪ 19 грн. 70
коп. за харчуваннrI дитини BiKoM до 3х poKiB i не бiльше 30 грн. 10 коп. за



харчування дитини BiKoM вiд 3х до б (7) poKiB.
1.8. Забезпечити контроль за складанням меню-розкладок вiдповiдно до

норм, затверджених постановою кмУ вiд 22.It,2004 J\b1591 кПро
затвердження норм харчування у закладах освiти та дитячих закладах
оздоровленнrI та вiдпочинку>, у санаторних |рупах для дiтей з латентною
формою тубiнфекцii та вилiкуваних вiд туберкульозу - за нормами,
затвердженими постановою кмУ вiд 27.12.2001 J\91752 <Про норми
харчування у протитуберкульозних закJIадах для осiб, хворих на туберкульоз,
та малолiтнiх i неповнолiтнiх осiб, iнфiкованих мiкобактерiями туберкульозу>),
системаТичнО здiйснювати аналiз виконання норм харчування дiтей у ЗЩО та у
дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО.

1.9. Забезпечити дотримання Порядку встановлення плати для батъкiв за
перебування дiтей у державних i комунальних дошкiльних та iнтернатних
навч€lльних закладах, затвердженого наказом мон Украiни вiд 2|.t|.2002
J\b667.

1.10. Вважати кiнцевим TepMiHoM внесення батъкiвськоi плати за
ХаРЧУВаННЯ ДiтеЙ у комун€lльних ЗДО та дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО 10 число
поточного мiсяця.

1.11. Забезпечити режим харчуванIUI дiтей у групах з урахуванням
трив€rлоСтi ik перебування, у здО (групах) компенсуючого типу залежно вiд
профiлю закладу - за призначенIuIм лiкаря.

|.|2. Забезпечити контроль за органiзацiею (у випадку призначеннrI
лiкарем) дiетичного харчування дiтей з урахуванням стану ikнього здоров'я.

1.13. Активiзувати iнформацiйну роботу з батъками або особами, якi ik
замiнюютъ, з питань органiзацii харчуванIUI дiтей, змiни пок€lзникiв BapTocTi
харчування дiтей у ЗДО та дошкiльних пiдроздiлах ЗЗСО.

l.|4. Забезпечити дiевий та систематичний контроль за дотриманням
вимоГ щодО органiзаЦii безпеЧногО та якiснОго харчУвання дiтей у З.ЩО та
дошкiльних пiдроздiлах ззсо, у тому числi |ромадський контроль за участю
батькiвсъкоi громадськостi.

1.15. Своечасно iнформувати департамент освiти i науки мiськоiради про
встановленi порушення умов договорiв про закупiвлю товару uoo про
закупiвлю послуг та вжитi заходи щодо ik усунення.

1.16. Органiзувати виконання умов договорiв про закупiвлю послуг
iда-гrень та договорiв про закупiвлю ToBapiB (продуктiв харчування та
продовоЛьчоi сирОвини) у вiдповiдностi до наказiв департаменту освiти i науки
ЗапорiзьКоi MicbKoi ради вiд t2.L2.2Ol8 J\9 511р <Про органiзацiю виконч"*
умоВ договорiв про закупiвлю ToBapiB (продуктiв харчування та продовольчоi
сировинИ) ,а посиленнЯ контролЮ за постачанняМ продуктiв до закладiв
ocBiTn>, вiд 12. L2.2Ol8 Ns 512р <iПро органiзацiю виконання умов договорiв про
закупiвлю послуг iдалень>>

2. Головному бухгалтеру об'еднаноi централiзованоi бухгалтерii
король H.I. департаменту забезпечити дiевий контроль за вiдповiднiсiю
пок€вникiв фактичноi BapTocTi харчування показникам, визначеним у додатках
1,2 цього нак€ву.

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, контролъ за станом органiзацii
харчування дiтей у закладах освiти;

3.2.забезпечити щомiсяця (до 10 числа) здiйснення мOнiтOрингOвих
ДОСЛiДЖеНЬ ВИКОнання норм харчування дiтей у ЗДО та дошкiльних пi!роздiлах
ззсО у розрiзi районiв; дотримання у закладах освiти вимог до органiзацii
харчування дiтей та вжиfoi заходи щодо усунення порушень в органiзацii
харчування дiтей;

3.з.забезпечити узаг€rлъненIuI аналiтичноi iнформацii структурних
пiдроздiлiв департаменту про стан органiзацii харчування дiтей у ЗЩО та
дошкiльних пiдроздiлах ззсО (виконання норм харчування; вжитi заходи у
закладах освiти щодо усунення порушень в органiзацii харчування; дотримання
грошових пок€}зникiв BapTocTi харчування дiтей; повнота та точнiсть виконання
заявок на продукти харчування; результати перевiрок здо та дошкiлъних
пiдроздiлiв Ззсо; дотримання умов укладених договорiв про закупiвлю товару
та про закупiвлю послуг iдалень тощо).

4. СпецiалiстУ II категорii (бухгалтеру II категорii) об'еднаноi
централiзованоi бухга-тrтерii департаменту освiти i науки Micbkoi Ради
Разуваевiй в.Б. забезпечити органiзацiю проведення лабораторних
випробуВань, виМiрювань, дослiджень та експертизи харчо"">< .rродуктiв вiд
постачальникiв продуктiв харчування i продовольчоi сировини та операторiв
ринку, якi надають послуги з органiзацii харчування дiтей у комун€tлъних
закJIадаХ освiтИ MicTa та здiйснюють постачання харчових продуктiв, щодо iх
безпечностi, окремих пок€lзникiв якостi та ймовiрноi фальсифiкацii; здiйснення
контролю за виконаншIм умов укладених договорiв про закупiвлю товару та
про закупiвлю послуг iдалень тощо.

5. Нача_гlьникам територiальних вiддiлiв освiти покласти вiдповiдальнiстъ
за своечасне надходження батькiвськоi плати за харчуваннrI дiтей на керiвникiв
закладiв освiти.

Щиректор департаменту С.Ю. Романчук



Щодаток 1

до наказу департаменту
вiдРЦ.а. /охр Ns *rLцд.

I

Показники BaoTocTi харчуваннд дiтей .у комун€tлъних закладах дошкiльноi
ff i,#;х,{"1*ý_,*1gЧ,тý.5glф_фt*l,ii,ЁЁ-;;i#id;i',iluр,о,,iя-плюс>>,
IIок€lзники BaDTocTl харчування дiтей .у комун€tлъних закладах дошкiльноiосвiти та v ЗНВ_К i.B9ф*i6-;;^эa"фi.i-i* .rЬ".r'Ыо"iй школi <<Гармонiя-плюс>>,Запорiзькi'й початковlи школl ,;Ё;;;;;^'hq^Й+iк rrqlтqтпhттл_л -,i-., ..D-л-л-л,..л*у.gr]ртi}пйi*фift 

-йпйi-Бifi ;;iьэ^ffiЁffiъ'"т;Ёi""',r#ЖТ*Ж}
i',*i,s.;ilF9тз19}--З:Ц- щ !.5 у Ъерiоj1 0 t.П .2йТ-з iб5.' оzГЫ di .t ý}ffii
,J*rr.,ulJDl\rrr lluчаlкuвlи rцколl (.trврика), ,,''*JK ca'aTo'Ho.o 

ITJ;ilba}шi,il*itr;ils9yJl{р}__ЗЗШ Ns 6.5 у Ъерiоj1 0t.П.2йТ_З iбs.dОz
3 l . l 2 .2021, в иходя.i"l ГuрiъЪiйрф#;ffi п"й"" 

" 
н а д ень

32 грн. 84 коп. - ясла, 50 грн. 18 коп. - дитячий садок (у тому числi знвк
кБарвiнок>, Запорiзька початкова школа <<Гармонiя-плюс>, Зчrrорiзька
початкоВа школа кЕврико>, гiмназiя <<Контакт>, ЗЗIIIJ\! б5);

61 грн. 34 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з латентною туберкульозною
iнфекцiею та вилiкуваних вiд туберкулъозу, 86 грн. 98 коп. - санаторний
дитячий садок для дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкувЪних
вiд туберкульозу (у тому числi ззнвК сч"ЪrЪр"ого типуi<Злагоды);

44 rрн.40 коп. - caнaTopHi ясла для дiтЪй з хронiчними неспецифiчними
захворюваннями органiв дихання, 62 трн.38 коп. - санаторний дитяr"Ъ .чдоп
для дiтеЙ з хронiчНими несПецифiчним" захворюваннями органiв дихання;

44 грн. З0 коп. - ясла цiлодобового .r.рЬбу"u"ня дiтЁй, 58 грн. б4 коп. -
дитячий садок цiлодобового перебування;

104 грн.72 коп. - санатоРний дитячий садок цiлодобового перебування для
дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкуваних вiд ryберкульозу;у групах з чотиръохгодинною, шестигодинною тривалiстю перебуваншI
дитини iз однор€lзовим (обiд) та двор€tзовим (снiданок та обiд, оьiд та
пiдвечiрок) харчуванням:

10 грн. 27 коп. - снiданок для дитини BiKoM
обiд, 8 грн. 20 коп. - пiдвечiрок;

до З* poKiB, 14 грн. 37 коп. -

15 грн. 67 коп. - снiданок для дитини BiKoM вiд 3х до б (7) poKiB,
21 грн. 97 коп. - обiд, 12 грн. 54 коп. - пiдвечiрок;

21 грн, 10 коп. - длЯ учнiв t-4 класiв Запорiзькоi початковоi школи
<Гармонiя-плюс)), ЗапорiзъКоi початКовоi шкОли кЕврика>>, гiмназiТ <Контакт),
якi користуються пiльгами;

120 грн. 54 коп. - длЯ учнiВ 1-4 класiВ ззнвК санаторного типу <<Злагода>.
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ЦлОjg"g*{ 11ПrО.СТi харчуваннт дiтй_у_ комунальних закладах дошкiльноiосвlти TaJ доШцlльних пtдроздiлах ЗНВК <БаЬвiнок>>. ЗапопiзькоТ'r.r"rr..,o.ri'9:j]11 ТlJ _Д9_Чi_лlцих 
- 

п фоздiлах З_НВК <Б аilв iноо, З апор Б*"i iЬТii,i"ББiШколи (I арМонlя-плюс), Запорiзькоi початковоТ ттIкопи <?F.ппикr)) qqT{RT{
освlти TaJ доштlльних п
школи (Iармонlя-плюс),

р_r:лп_91 початкбвоi лшлко.гlи. <iЕ.врикы, ЗЗНВК
::1?::р;l"д2;iхчу $*тя**,l, з_чэli 1\оlтакт2, З-ЗП М 'бr';Ъi"iБ;Й;
;зЁ?ffi 

pdf 
63.;U!t{.if ъти?ii#YЁfr ';",;ý?Ёзt?i,""ъЗ"Н"*,"uf;r",:;ё,ж&ч

36 грн. 12 коп. - ясла, 55 грн. 20 коп. - дитячий садок (у тому числi знвк
<Барвiнок>>, Запорiзька початкова школа <<Гармонiя-плюс>, Зч.rорiзька
початкова школа <<Еврика>>, гiмназiя <<Контакт)), ЗЗШ Jф 65);

67 грн. 46 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з латентною туберкульозною
iнфекцiею та вилiкуваних вiд туберкульозу, 95 грн. 68 коп. - санаторний
дитячий садок для дiтей з латентною туберкульозною iнфекцiею та вилiкувЪних
вiд туберкульозу (у тому числi ззнвк санаторного типу i<злагодa>);

48 грн. 84 коп. - caнaTopHi ясла для дiтей з хронiчними неспецифiчними
захворюваннями органiв дихання, б8 грн. б2 коп. - санаторний дитя"rЪ .чдоп,
дпя дiтей з хронiчними неспецифiчниrй .u*"орюванняr" op.u"iB дихання;

48 грн. 72 коп. - ясла цiлодобового перебування дiтей, б4 грн. 50 коп. -
дитячий садок цiлодобового перебування ;

115 грн. 18 коп. - санаторний дитячий садок цiлодобового перебування для
ДiТеЙ З ЛаТеНТНОЮ тУберкульозною iнфекцiею та вилiкуваних вiд ryберкулъозу;

у групах з чотиръохгодинною, шестигодинною трив€tпiстю перебування
дитини iз однор€lзовим (обiд) та двор€tзовим (снiданок та обiд, оъiд та
пiдвечiрок) харчуванням :

11 грн. 30 коп. - снiданок для дитини BiKoM до 3*
обiд, 9 гр". 02 коп. - пiдвечiрок;

Т7 грн. 24 коп. - снiданок для дитини BiKoM
24 грн.16 коп. - обiд, 13 грн. 80 коп. - пiдвечiрок.

poKiB, 15 грн. 80 коп. -

вiд 3Х до б (7) poKiB,
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Показники плати батькiв або осiб,..якi rx замiнюють, за харчування дiтей укомун€tльниХ закладах дошкiльноi ос.вiти. та У дошкiлБних пiдроздiлах
комун€UIьних заклqдiц _ззгальноi середньоТ освiти у йерiод 01.01 .2021-зilOs.zо2t
та 01 .09.2021 - зl .l2.zoil

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

яка вiдвiДуе ясла - 19 грн. 70 коп., дитячий садок - 30 грн. 10 коп. (у тому
числi знвК <<Барвiною>, Запорiзька початкова школа <<Гармонiя-плюс>i,
Запорiзька початкова школа <<Еврика>>, гiмназiя <<Контакт), ЗЗШ Nэ б5);

caнaTopнi ясла для дiтей з хронiчними неспецифiчнlтми захворюванIuIми
органiВ дихання , 26 грн. 64 коп.; санаторний дитячий садок для дiтей з
хронiчнИми неспецифiчними захворюванIUIми органiв дихання - 37 грн. 42 коп.;

ясла з групами цiлодобового перебування - 2б грн. 58 коп.; дитячий садок -
35 грн. 18 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалiстю перебування
дитини iз одноразовим (обiд) та дворазовим (снiданок та обiд, обiд та
пiдвечiрок) харчуванням :

дитини BiKoM до 3* poKiB - 6 .рн. 1б коп. (снiданок), 8 грн. 62 коп. (обiд),
4 грн. 92 коп. (пiдвечiрок);

дитини BiKoM вiд 3Х до 6(7) poKiB - 9 грн. 40 коп. (снiданок),
13 грн. 18 коп. (обiд), 7 грн. 52 коп. (пiдвечiрок).

встановити пок€lзники плати батькiв або осiб, якi ik замiнюють, за
харчування дiтей у дошкiльних пiдроздiлах комунЕLльних закладiв загальноi
середньоi освiти (знвк <<запорiзька Сiч>>, Запорiзькоi початковоi школи
<Мрiя>, Запорiзъкоi початковоi школи <<Свiтаною>, Запорiзькоi початковоI
школи <Прогрес>>, лiцею ль 34, Запорiзькоi гiмназii J\b 90, Запорiзького нвок
Nь 110 змрзо, знвк Ns б0 змр зо, знвк J\b 63 змр зо, ззнвк J\э 108, знвк
ЛЬNs |9,42,64,68,109, 111) у розмiрi 60% вiд встановлених показникiв BapTocTi
харчування дитини в укJIадених на 202t piK договорах про зацупiвlпо посJцл за
результатами проведених цроцедур закупiвлi вiдповiдно до вимог чинного
законодавства Украiни, апе не бiльше 19 грн. 70 коп. за харчування дитини
BiKoM до 3* poKiB i не бiльше 30 грн. 10 коп. за харчування дитини BiKoM вiд 3*
ло б (7) poKiB.



Показники плати батькiв або осiб,
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якi Iх замiнюють, за харчування дiте.й у
_ _о_чти .Jа у дошкlльних пlдроздlлах
середньо1 освlти в оздоровчий перlод

За ХаРЧУВання дитини у розмiрi 60% вiд BapTocTi харчування на день, а
саме:

яка вiдвiдуе ясла - 21 грн. 66 коп., дитячий садок - З3 грн. 10 коп. (у тому
ЧИСЛi ЗНВК <<Барвiнок>, Запорiзька початкова школа <<Гармонiя-плюс>>,
Запорiзька початкова школа <<Еврика>, гiмназiя <<Контакт), ЗЗШ Nч 65);

caНaTopнi яСла Для дiтеЙ з хронiчними неспецифiчними захворюваннями
ОРГаНiВ ДИханнrI - 29 црн. 30 коп., санаторний дитячий садок для дiтей з
ХРОнiчними неспецифiчними захворюваннrIми органiв дихання - 41 грн. 16 коп.;

ясла цiлодобового перебування дiтей - 29 грн. 24 коп., дитячий садок
цiлодобового перебування - 38 грн. 70 коп.;

У ГРУпах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривzlлiстю перебування
ДиТини iз одноразовим (обiд) та двор€lзовим (снiданок та обiд, обiд та
пiдвечiрок) харчуванням :

дитини BiKoM до 3* poKiB . б грн. 78 коп. (снiданок), 9 грн. 48 коп. (обiд),
5 грн. 40 коп. (пiдвечiрок);

дитини BiKoM вiд 3х до б (7) poKiB - 10 грн. 34 коп. (снiданок),
14 грн. 50 коп. (обiд), 8 грн. 26 коп. (пiдвечiрок).

Встановити пок€lзники плати батькiв або осiб, якi iх замiнюють, за
ХаРЧУВаННя дiтеЙ у дошкiльних пiдроздiлах комун€tльних закладiв загальноi
СеРеДньоТ освiти (ЗНВК <<Запорiзька Сiч>>, Запорiзькоi початковоi школи
<<MpiП, Запорiзькоi початковоi школи <<CBiTaHoK>>, Запорiзькоi початковоi
Школи <Прогрес>>, лiцею Nэ 34, Запорiзькоi гiмназii J\b 90, Запорiзького НВОК
Ns 110 ЗМРЗо, ЗнВк м б0 ЗМР Зо, ЗНВк Ns б3 ЗМР Зо, ЗЗНВк J\b 108, ЗНвк
JфNs |9, 42, 64, 68, 109, 111) у розмiрi 60% вiд встановлених показникiв
BapTocTi харчування дитини в укJIадених Ha2O2t piK договорах про закупiвлю
ПОСлУг За результатами проведених процедур закупiвлi вiдповiдно до вимог
ЧИННОГО ЗаКОНОДаВстВа Украiни, але не бiльше 21 грн. бб коп. за харчуваннrI
ДИТини BiKoM до 3* poKiB i не бiльше 33 грн. 10 коп. за харчування дитини BiKoM
вiд 3* до б (7) poKiB.
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Перелiк категорiй лёil.й,-лч9,_:1б".rпечуються безоплатним харчуванням укомун€Lльних ,,?5a9дu} _л9цlсlльноt ос.вlти. та х дотJткiльних пiдроздiлах
коМУнаJIЬНих ЗакЛадiв загальноi середньоi освiти м. Запорi}кжя У 2021 poui '

Щiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування;
дiти з iнвалiднiстю;
дiти iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону Украiни <Про

державну соцiальну допомогу мыIозабезпеченим сiм'ям>>;
дiти iЗ сiмей, в якиХ сукупниЙ дохiД на кожнОго члена ciM'i за попереднiй

KBapTыI не перевищував рiвня забезпечення прожиткового MiHiMyMy
(гарантованого MiHiMyMy), якиЙ щорокУ встановлюеться законом про
!ержавний бюджет Украiни для визначення права на звiльнення вiд плати за
харчування дитини у державних i комунальних закладах 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) для дiтей
з особливими освiтнiми потребами;

дiти осiб, визнаних учасниками бойових дiй вiдповiдно
до пункту 19 частини першоi cTaTTi б Закону Украiни uПро статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ik соцiального захисту), та дiти iз сiмей загиблих учасникiв
бойових дiй, якi захищ€Lли нез€шежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть
УкраiЪи i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiТ (операцii
Об'еднаних сил), забезпеченнi iT проведення чи У здiйсненнi .u"одi" iз
забезпечення нацiональноТ безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноi
агресii Росiйськоi Федерацii в Щонецькiй та Луганськiй областях, забезпеченнi
ik здiйснення)>, якi маютъ вiдповiднi документи, що пiдтверджують ix статус;

дiти iз сiмей, якi мають трьох i бiльше дiтей;
дiти з числа внутрiшньо перемiщених осiб чи дiти, якi мають статус

ДИТИНИ, яка Постражд€Lла внаслiдок воснних дiй i збройних конфлiктiв.


