МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 35 83 42
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НАКАЗ
від «30» грудня 2020 року

№ 689/о

Про організацію харчування
учнів та вихованців закладів
освіти м. Кропивницького
на 2021 рік
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 8
пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
загальну середню освіту», постановами Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку», від 02 лютого 2011 року № 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» (зі змінами), від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження
Положення про дитячий будинок сімейного типу», спільним наказом
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я
України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказом
Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня
2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів
загальної середньої освіти», рішенням Виконавчого комітету Кропивницької
міської ради від 29 грудня 2020 року № 677 «Про організацію харчування
учнів та вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2021 рік», з метою
забезпечення якісного харчування та дотримання гарантованих пільг дітей в
закладах освіти міста Кропивницького
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам освітніх закладів з 01 січня 2021 року:
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1.1 Забезпечити організацію харчування учнів та вихованців
навчальних закладів міста Кропивницького згідно з даним наказом та
додатками 1, 2, 3.
2. Для організації раціонального харчування дітей з 01 січня
2021 року по 31 серпня 2021 року встановити вартість харчування одного
учня та вихованця в закладах освіти м. Кропивницького згідно з додатком 2.
3. Установити категорії учнів та вихованців закладів освіти
м. Кропивницького, які звільняються від плати за харчування, згідно з
переліком (додаток 3) та визначити початок звільнення від плати за
харчування з дня подання заяви та відповідних документів до закладу освіти
матір’ю (батьком) або особою, яка їх замінює.
4. Зменшити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти на 50 % сім’ям, які мають трьох і більше дітей.
5. Режим харчування учнів, що проживають у сім’ях і харчуються за
власні кошти, визначається керівником закладу, виходячи з можливостей
їдальні.
6. Дозволити керівникам закладів освіти за рахунок коштів спонсорів,
батьків збільшувати вартість харчування однієї дитини за умови дотримання
чинного законодавства.
7. Керівникам освітніх закладів придбання продуктів харчування
здійснювати в організаціях, які стали переможцями тендеру на закупівлю
продуктів харчування.
8. Забезпечити за необхідністю умови для організації харчування
дітей з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю
глютену та лактози.
9.
Забезпечити
в
закладах
загальної
середньої
освіти
м. Кропивницького реалізацію готових страв та буфетної продукції за
вартістю продуктового набору.
10. Дозволити керівнику комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області» організовувати харчування (за потреби) для
утриманців комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей
з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради» з
відповідним оформленням документації.
11.
Головному спеціалісту відділу юридичного та фінансового
забезпечення управління освіти І.Сидоренко посилити контроль за
організацією харчування дітей в закладах освіти.
12.
Головному
бухгалтеру
централізованої
бухгалтерії
(Л.Шевякова) та головним бухгалтерам закладів освіти, які знаходяться на
самостійному балансі здійснювати оплату видатків за продукти харчування
відповідно до цього наказу та в межах кошторисних призначень на 2021 рік.
13.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальника
управління освіти
Ірина Сидоренко 35 83 49

Євген СЕРОПЯН
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Додаток 1
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 30 грудня 2020 року
№ 689/о
Режим харчування
учнів та вихованців закладів освіти міста Кропивницького на 2021 рік

Тип навчального
закладу

Режим харчування
одноразове

1
2
Заклади
загальної Учні 5-11 класів
середньої освіти
категорій
згідно
(сніданок)
Учні 1 – 4 класів
категорій (сніданок)
Учні 1 – 4 класів
Ліцей «Сокіл»
категорій (сніданок)
Учні 5-11 класів
категорій
згідно
(сніданок)
Спеціальна школа № 1
Кропивницький
навчальнореабілітаційний центр
Заклади
дошкільної
освіти

Санаторнодошкільний начальний
заклад
№
65
«Лукомор'є»

дворазове

триразове

3
4
пільгових Учні пільгових категорій, які Вихованці дошкільного
додатку 3 відвідують групи
відділення (сніданок, обід,
продовженого дня (сніданок, вечеря)
пільгових обід)
пільгових Учні пільгових категорій, які
відвідують групи
пільгових продовженого дня (сніданок,
додатку 3 обід)
Учні
спеціальних
(сніданок, обід)

чотириразове
5

Учні пільгових категорій, що
перебувають
у
закладі
цілодобово
(сніданок,
обід,
полуденок, вечеря)

шкіл Вихованці дошкільного
відділення (сніданок, обід,
вечеря)
Вихованці закладів
Вихованці в групах з
дошкільної
освіти цілодобовим перебуванням
(сніданок, обід, вечеря)
(сніданок, обід, полуденок,
вечеря)
Вихованці
санаторного
дошкільного
навчального
закладу
(сніданок,
обід,
полуденок, вечеря)
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Додаток 2
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 30 грудня 2020 року
№ 689/о
ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця в закладах освіти
м. Кропивницького з 01 січня 2021 року по 31 серпня 2021 року
Категорія

Вартість харчування, грн

1

2

Для вихованців санаторного закладу дошкільної освіти
№ 65 «Лукомор'є»

Для вихованців
закладів дошкільної освіти

Для дітей, які Для дітей, які
перебувають в перебувають в
ясельних групах
садових
групах
35.00
45.00
Для дітей, які Для дітей, які
перебувають в перебувають в
садових
ясельних групах
групах
26.00

36.00

Для дітей, які Для дітей, які
перебувають в перебувають в
Для вихованців закладів дошкільної освіти у групах з
ясельних групах
садових
цілодобовим перебуванням (4 - разове харчування)
групах
35.00
45.00
Для вихованців закладів дошкільної освіти, які потребують Для дітей, які
Для дітей, які
особливого дієтичного харчування
перебувають в перебувають в
ясельних групах садових
групах
41.00
57.00
Для учнів
пільгових категорій
комунального закладу «Ліцей «Сокіл», що перебувають
у закладі цілодобово
Для учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти
(сніданок)
Для учнів спеціальних шкіл (класів) 2-разове харчування
Для учнів 5-11 класів пільгових категорій
закладів середньої освіти (сніданок)
Для учнів пільгових категорій закладів середньої освіти, які
відвідують групи продовженого дня (обід)

Від 6 років до 10 Від 10 років і
років
старше
45.00

55.00
14.00
32.00
15.00
17.00
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Додаток 3
до наказу управління освіти
Міської ради міста Кропивницького
від 30 грудня 2020 року
№ 689/о
ПЕРЕЛІК
категорій учнів та вихованців в закладах освіти м. Кропивницького,
які звільняються від плати за харчування
1. Вихованці санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 65
«Лукомор'є» для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу.
2. Діти з інвалідністю, що виховуються в закладах дошкільної освіти,
спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, діти з особливими освітніми потребами,
які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах закладів загальної середньої
освіти.
3. Учні спеціальних загальноосвітніх шкіл (класів) для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та вихованці дошкільних
відділень цих закладів.
4. Вихованці закладів дошкільної освіти та учні закладів загальної середньої
освіти окремих категорій, а саме: діти - сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, особи з їх числа, діти із прийомних сімей, діти-вихованці будинків
сімейного типу.
5. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні 1- 4 класів закладів загальної
середньої освіти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
6. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні закладів загальної середньої
освіти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, один із
батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та
суверенітету України.

