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Про організацію харчування дітей 
у закладах дошкільної освіти та 
загальної середньої освіти 
Володарського району 
Київської області в 2019 році

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статей 21, 22 Закону 
України «Про загальну середню освіту», статті 35 Закону України «Про 
дошкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям», Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 «Про 
деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми 
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 
службових обов’язків», спільного наказу Міністерства охорони здоров'я 
України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року 
№ 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 червня 2005 року за № 661/10941, рішення двадцять п’ятої 
позачергової сесії сьомого скликання Володарської районної ради Київської 
області від 25 вересня 2018 року № 284-25(ІІ)-УІІ «Про затвердження Програми 
соціального захисту дітей учасників антитерористичної операції Володарського 
району», розпорядження Володарської районної державної адміністрації від 26 
грудня 2018 року № 259 «Про організацію харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти та загальної середньої освіти Володарського району 
Київської області в 2019 році» зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Київській області 14 січня 2019 року № 5/1200, з метою



організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти та загальної 
середньої освіти Володарського району Київської області

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за організацію харчування дітей у 
закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти Володарського 
району методистів районного методичного кабінету відділу освіти Ганжалаву 
Л.Є. та Василенко С.С.

2. Керівникам закладів освіти:
2.1. Здійснювати харчування дітей у закладах дошкільної освіти та 

дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів Володарського 
району Київської області за рахунок коштів батьків, спонсорських коштів та 
бюджетних асигнувань, виділених на утримання закладів освіти:

2.1.1. з 3-х разовим харчуванням на суму: 
для дітей від 1 до 3 років -  28,20 грн;
для дітей від 3 до 6 (7) років -  44,00 грн;

2.1.2. з 2-х разовим харчуванням на суму: 
для дітей від 1 до 3 років -  21,45 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  33,00 грн;

2.1.3. з одноразовим харчуванням на суму: 
для дітей від 1 до 3 років -  12,35 грн;
для дітей від 3 до 6 (7) років -  19,25 грн.

2.2. Здійснювати харчування учнів у закладах загальної середньої освіти 
Володарського району Київської області за рахунок коштів батьків, спонсорських 
коштів та бюджетних асигнувань, виділених на утримання закладів освіти на 
суму:

для учнів 1 -  4 класів -  15,40 грн; 
для учнів 5 - 1 1  класів -  18,09 грн.

2.3. Забезпечити харчування за рахунок бюджетних коштів (100%): 
у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах у складі НВК -  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під 
опікою і виховуються в сім'ях, дітей з інвалідністю, дітей працівників органів



внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей із 
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

у закладах загальної середньої освіти -  дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, 
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 
інклюзивних класах, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули 
під час виконання службових обов'язків, дітей із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям».

2.4. Забезпечити харчування за рахунок бюджетних коштів (50%) 
учнів закладів загальної середньої освіти Володарського району Київської 
області із сімей учасників антитерористичної операції. Розмір батьківської плати 
становить:

для учнів 1 -  4 класів -  07,70 грн;
для учнів 5 - 1 1  класів -  09,05 грн.

2.5. Встановити розмір батьківської плати:

2.5.1. у Комунальному закладі «Володарський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Пізнайко»:

для дітей від 1 до 3 років -  16,92 грн (60%);
для дітей від 3 до 6 (7) років -  26,40 грн (60%);

2.5.2. у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко»:
для дітей від 1 до 3 років -  11,28 грн (40%);
для дітей від 3 до 6 (7) років -  17,60 грн (40%).

2.6. Розмір батьківської плати зменшити на 50% у Комунальному закладі 
«Володарський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Пізнайко» для 
вихованців:

дітей із сімей учасників антитерористичної операції;
батьки яких мають троє і більше дітей (при зменшенні батьківської плати за 

харчування дітей нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, 
які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ю іншого з батьків). 
Батьківська плата цих пільгових категорій становить: 

для дітей від 1 до 3 років -  08,46 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  13,20 грн.



2.7. Розмір батьківської плати зменшити на 50% у дошкільному 
навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко» для вихованців: 

дітей із сімей учасників антитерористичної операції;
батьки яких мають троє і більше дітей (при зменшенні батьківської плати за 

харчування дітей нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, 
які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ю іншого з батьків). 
Батьківська плата цих пільгових категорій становить: 

для дітей від 1 до 3 років -  05,64 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  08,80 грн.

2.8. Здійснювати харчування у дошкільних підрозділах у складі 
навчально-виховних комплексів для дітей із сімей учасників антитерористичної 
операції:

2.8.1. з 3-х разовим харчуванням на суму: 
для дітей від 1 до 3 років -  28,20 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  44,00 грн.

Батьківська плата цієї пільгової категорії становить: 
для дітей від 1 до 3 років -  05,64 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  08,80 грн;

2.8.2. з 2-х разовим харчуванням на суму: 
для дітей від 1 до 3 років -  21,15 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  33,00 грн.

Батьківська плата цієї пільгової категорії становить: 
для дітей від 1 до 3 років -  04,23 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  06,60 грн;

2.8.3. з 1 разовим харчуванням на суму: 
для дітей від 1 до 3 років -  12,35 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  19,25 грн.

Батьківська плата цієї пільгової категорії становить: 
для дітей від 1 до 3 років -  02,47 грн; 
для дітей від 3 до 6 (7) років -  03,85 грн.

2.9. Довести до відома батьків, що:



2.9.1. вносити батьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної 
освіти та загальної середньої освіти не пізніше 10 числа поточного місяця, за 
який вноситься плата до банківських установ;

2.9.2. сплачувати кошти за харчування лише за ті дні, у які діти відвідували 
заклад освіти.

2.10. Організовувати харчування дітей пільгових категорій з дня подачі всіх 
зазначених документів до закладу освіти.

2.11. Подавати щомісячно до 10 числа до централізованої бухгалтерії відділу 
освіти акти приймання-передачі благодійної батьківської допомоги у вигляді 
продуктів харчування та табель відвідування.

3. Централізованій бухгалтерії відображати у бухгалтерському обліку 
прийняття благодійної допомоги у вигляді продуктів харчування та вносити 
зміни до кошторису.

4. Затвердити перелік документів, які необхідно подати до централізованої 
бухгалтерії відділу освіти для організації пільгового харчування дітей в закладах 
освіти (додаток).

5. Наказ розмістити на інформаційному сайті відділу освіти.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.Л.Рафальська



Додаток 
до наказу відділу освіти
№ / 7у від Л Л  & /. А*

Перелік документів,
які необхідно подати до централізованої бухгалтерії відділу освіти для 

організації пільгового харчування дітей в закладах освіти

Для пільгової категорії діти-сироти або діти, які залишилися без 
піклування батьків:

- копія наказу;
- копія заяви опікуна на ім’я директора школи про надання 

безкоштовного харчування;
копії рішень виконкому або суду про надання відповідного статусу.

Для дітей з малозабезпечених сімей:
- копія наказу;
- копія довідки з органів соціального захисту про те, що їх сім'я є 

малозабезпеченою, і отримують відповідну допомогу;
- копія заяви на ім’я директора школи про надання безкоштовного 

харчування.

Для дітей з інвалідністю:
- копія наказу;
- копія посвідчення дитини-інваліда;
- копія заяви на ім’я директора школи про надання безкоштовного 

харчування.

Для організації пільгового харчування (50%) дітям, батьки яких є 
учасниками АТО:

- копія наказу;
- копія заяви від одного з батьків на ім’я директора школи;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія посвідчення учасника бойових дій, завірену Володарським 

районним військовим комісаріатом.

Для організації пільгового харчування (50%) дітям, батьки яких 
мають троє і більше дітей (багатодітні сім’ї):

- копія наказу;
- копія заяви одного з батьків;
- копія довідки про склад сім’ї.


