
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  № ___________________

Про організацію харчування 
дітей у дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних 
закладах Святошинського 
району міста Києва

ПРОЕКТ

Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 
25 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту, статей 21, 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21 
Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», додатку З 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 «Про норми 
харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для, осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанов 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», від 19.06.2002 
№ 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 №1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від
27.12.2001 № 1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах 
для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих 
мікобактеріями туберкульозу», 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.12.2002 за № 953/7241 (зі змінами), Інструкції з організації харчування дітей 
у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 
від 17.04.2006 № 298/227, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України



05.05.2006 за № 523/12397 (зі змінами), на виконання рішень Київської міської 
ради від 28.01.2015 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», від 09.10.2014 
№271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей» (зі змінами та доповненнями), розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 03.02.2015 № 67 «Про організацію у 2015 році харчування 
учнів загальноосвітніх закладів м. Києва, заснованих на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва», від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію 
районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», з 
метою забезпечення на належному рівні харчування дітей у навчально- 
виховних комплексах, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 
Святошинського району міста Києва,

1. Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за 
харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах в розмірі 
70 % від вартості харчування на день, яка становить:

1.1. Для дітей у віці до 3-х років, які відвідують групи:
з 10,5 і 12 годинним режимом роботи -  14 грн. 52 коп.;
з 24 годинним режимом роботи -  19 грн. 43 коп.

1.2. Для дітей у віці від 3-х до 7-ми років, які відвідують групи:
з 9, 10,5 і 12 годинним режимом роботи -  21 грн. 86 коп.;
з 24 годинним режимом роботи -  25 грн. 39 коп.

1.3. Для дітей, що потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
та відвідують групи з 9, 10,5, 12 і 24 годинним режимом роботи:

У віці до 3-х років -  20 грн. 10 коп.
у віці від 3-х до 7-ми років -  26 грн. 89 коп.

1.4. У санаторних групах дошкільних навчальних закладів 
Святошинського району міста Києва № 277 (із захворюваннями серцево- 
судинної системи) та № 819 (з хронічними неспецифічними захворюваннями 
органів дихання) для дітей у віці від 3-х до 7-ми років -  31 грн. 55 коп.

1.5. У санаторних групах дошкільного навчального закладу 
Святошинського району міста Києва № 80 (з хворобами органів травлення) для 
дітей у віці від 3-х до 7-ми років -  29 грн. 48 коп.

2. Плата з батьків не справляється за харчування дітей у санаторних 
дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими 
формами туберкульозу, 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 і виховуються в сім’ях,
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діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов’язків тощо).

3. 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 дошкільних навчальних 
закладах.

4. Встановити батьківську плату за харчування дітей киян -  учасників 
антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які 
брали участь в проведенні антитерористичної операції у розмірі 1 грн. на місяць 
у комунальних дошкільних навчальних закладах, розташованих у 
Святошинському районі міста Києва, без врахування кількості днів 
відвідування.

5. Управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації:

5.1. Забезпечити безкоштовним харчуванням:
учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів;
учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу 
відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»;

вихованців груп продовженого дня дітей з числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які 
отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» та дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах 
загальноосвітніх навчальних закладів;

вихованців СПІ № 15, СПІ № 16 -  згідно з нормами харчування з 
урахуванням вікових груп.

5.2. Здійснювати контроль за організацією харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів.

5.3. Визначати постачальників продуктів харчування та здійснювати 
організаційні заходи щодо своєчасного постачання продуктів належної якості 
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
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5.4. Зберегти в штатних розписах загальноосвітніх навчальних закладів 

Святошинського району одну посаду інспектора з харчування та 0,5 ставки 
медичної сестри з дієтичного харчування в межах фонду оплати праці.

6. Підприємству, яке визнано переможцем процедури закупівлі 
відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо 
організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити 
гаряче харчування:

учнів 1-4 класів -  вартістю 8,10 грн.;
вихованців груп продовженого дня 1-4 класів -  вартістю 8,10 грн.;
учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей із малозабезпечених сімей -  вартістю 9,0 грн.

7. Встановити, що харчування учнів 5-11 класів комунальних 
загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у Святошинському районі 
міста Києва, із числа дітей із сімей киян -  учасників антитерористичної операції 
та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції, здійснюється безкоштовно.

8. Встановити, що підставою для надання додаткових пільг, 
передбачених пунктами 4, 7 цього розпорядження є письмова заява одного з 
батьків або осіб, що їх замінюють, до якої додаються:

копія рішення про призначення опікуном (піклувальником) (для осіб, які 
замінюють батьків);

копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413, а для осіб, які 
перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, - документи про 
безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в 
районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів 
проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з 
метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, 
директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, 
журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків 
несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) 
розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, 
видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню 
участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її 
проведення).
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9. Фінансовому управлінню Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації фінансувати видатки, вказані в пункті 6, в межах 
кошторису на утримання установ освіти по коду економічної класифікації 
видатків 2230 «Продукти харчування».

10. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2011 №314 «Про 
організацію та вартість харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів комунальної форми власності» (зі змінами), зареєстроване 
в Святошинському районному управлінні юстиції у м. Києві 29.05.2011 за 
№10/123 та від 10.12.2014 № 755 «Про встановлення розміру плати для батьків 
за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах 
Святошинського району м. Києва» (зі змінами та доповненнями), зареєстроване 
в Святошинському районному управлінні юстиції у м. Києві 13.01.2015 за 
№ 1/292.

11. Це розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.

12. Керівнику апарату Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації Жидченко І. М.

Г олова І. Сагайдак


