УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
19.09.2019

№253

Про організацію харчування у
закладах освіти у 2020 році
Відповідно до п.3 ст.56 Закону України «Про освіту», ст.35 Закону України
«Про дошкільну освіту», п.3 ст.21 Закону України «Про загальну середню
освіту», п.11 ч.1 ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження
Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Положення про
порядок організації харчування дітей в навчальних закладах управління освіти
Енергодарської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від
25.11.2009 №297, враховуючи можливості міського бюджету, керуючись пп.8 п.б
ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Енергодарської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Управлінню освіти міської ради (Букреєва С.М.) забезпечити
організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої,
дошкільної освіти м.Енергодара у межах відповідних бюджетних призначень на
2020 рік.
2. Установити планову вартість харчування одного учня та вихованця у
закладах освіти м.Енергодара на період з 01.01.2020 по 31.12.2020 згідно з
додатком 1.
3. Установити категорії учнів та вихованців закладів загальної середньої,
дошкільної освіти м.Енергодара, які звільняються від плати за харчування, згідно
з переліком (додаток 2) та визначити початок звільнення від плати за харчування
з дня подання заяви та відповідних документів до закладу освіти батьками або
особами, які їх замінюють.
4. Організувати триразове (чотириразове) харчування дітей за рахунок
коштів міського бюджету та встановити батьківську плату у розмірі 50% від
вартості харчування у закладах дошкільної освіти, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та
ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ» №6.

5. Організувати дворазове харчування дітей у пришкільних таборах з
денним перебуванням за рахунок коштів міського бюджету та встановити
батьківську плату у розмірі 60% від вартості харчування за один день.
6. Фінансовому управлінню міської ради (Денисенко О.В.) забезпечити
фінансування харчування учнів та вихованців у межах кошторисних призначень
управління освіти міської ради.
7. У разі виняткових випадків управлінню освіти міської ради
(Букреєва С.М.) виносити питання щодо організації харчування дітей на розгляд
виконавчого комітету Енергодарської міської ради згідно з Положенням про
порядок організації харчування дітей в навчальних закладах управління освіти
Енергодарської міської ради.
8. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
9. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.09.2018 №259 «Про
організацію харчування у закладах освіти» визнати таким, що втратило чинність
з 01.01.2020.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Терентьєва А.А.

Міський голова

Павло МУЗИКА

Додаток 1
до рішення
виконавчого комітету
19.09.2019 №253
ПЛАНОВА ВАРТІСТЬ
харчування одного учня та вихованця у закладах освіти м.Енергодара
на період з 01.01.2020 по 31.12.2020
№
з/п
Категорія

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

100% вартість (грн.) одного дня
харчування однієї дитини, учня
від 1
від 3
від 6
від 10
від 13
до 3
до 10 до 10 років і років і
років
років років старші старші

Вихованці ДНЗ загального
розвитку: №№3, 4, 7, 8, 13,
14, 16; ДНЗ комбінованого 38,90
типу №15; ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ»
№9; ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ» №6
Вихованці ДНЗ компенсую62,20
чого типу: №№5, 10, 12
Учні ЗЗСО з особливими
освітніми потребами, які
навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах (групах)
Учні 1-4 класів не пільгових
категорій ЗЗСО (обід)
Учні 5-11 класів пільгових
категорій ЗЗСО (обід)
Учні ЗЗСО та ЗПО –
учасники
обласних,
районних
(міських)
спортивних змагань, зборів,
олімпіад та інших масових
заходів
Вихованці
пришкільних
таборів
з
денним
перебуванням

Виконувач обов’язків начальника
управління освіти міської ради

Кількість
прийомів їжі

54,47

-

-

-

3

78,95

-

-

-

4

-

54,47

54,47

-

3

-

23,15

-

-

1

-

-

26,21

-

1

-

-

-

102,36

-

-

39,87

2

Олена РЖЕВСЬКА

Додаток 2
до рішення
виконавчого комітету
19.09.2019 №253
ПЕРЕЛІК
категорій учнів та вихованців закладів загальної середньої, дошкільної освіти
м.Енергодара, які звільняються від плати за харчування
№
з/п
1

Категорія
2

Учні 1-4 класів
Учні 1-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
3. Учні 1-11 класів з числа дітей із малозабезпечених сімей
4. Учні 1-11 класів з числа дітей, батьки яких є інвалідами (І та ІІ
групи)
5. Учні 1-11 класів з числа дітей, які постраждали від наслідків
Чорнобильської катастрофи
6. Учні 1-11 класів з числа дітей з інвалідністю
7. Учні 1-11 класів з числа дітей із сімей військовослужбовцівучасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і безпосередньо беруть
участь в операції об’єднаних сил (ООС), забезпеченні її
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення
8. Учні 1-11 класів з числа дітей із сімей загиблих
військовослужбовців-учасників бойових дій, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередньо участь в операції об’єднаних сил (ООС),
забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення
9. Учні 1-11 класів з числа дітей сімей військовослужбовців із
військових частин Збройних Сил України та Національної
гвардії України
10. Учні 1-11 класів з числа дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних
класах (групах)
1.
2.

Розмір
пільги, %
3

100
100
100
100
100
100

100

100

100

100

1

2

3

11. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
12. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей, які згідно з витягом з протоколу засідання
психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК), висновком
інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку
13. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей з інвалідністю
14. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей із малозабезпечених сімей
15. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей із родин вимушених переселенців, які
перебувають на території м. Енергодар з Автономної
республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської
областей
16. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей із сімей військовослужбовців-учасників
бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і безпосередньо беруть участь
в операції об’єднаних сил (ООС), забезпеченні її проведення чи
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення
17. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей із сімей загиблих військовослужбовцівучасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередньо
участь в операції об’єднаних сил (ООС), забезпеченні її
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення
18. Вихованці ЗДО, ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ» №9 та ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»
№6 з числа дітей із багатодітних сімей (3 і більше дитини)

Виконувач обов’язків начальника
управління освіти міської ради

100

100

100
100

100

100

100

50

Олена РЖЕВСЬКА

