
Організація харчування учнів гімназії у 2021 році 

Організація харчування учнів гімназії здійснюється відповідно до 

ст.56 Закону України «Про освіту», Законом України «Про публічні закупівлі», 

п.11 ст.30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указом Президента 

України від 17.03.1998 №197/98, Постановою 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», спільним наказом МОЗ України 

та МОН України від 01.06.2005 №329/242 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», на 

виконання рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

28.10.2020 № 440 «Про затвердження переліків категорій дітей, що 

забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, 

та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних 

закладах освіти м. Запоріжжя у 2021 році», від 17.12.2018 № 628 «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти денної 

форми навчання м. Запоріжжя» (зі змінами), наказу департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради від 04.12.2020  № 343р «Про організацію 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 

2021 році»,згідно наказу ТВО від 08.12.2020 № 232р. «Про організацію 

харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Вознесенівського  

району  у 2021 році»  

З 01.01.2021 року харчування  дітей  відповідно  до  переліку  

категорій учнів, що забезпечуються безоплатним харчуванням  у 2021 

році, який затверджено рішенням виконавчого  комітету  Запорізької  

міської  ради  від  28.10.2020  року №440  «Про затвердження 

переліків категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у 

комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості 

харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2021 році», 

а саме: 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної 

середньої освіти; 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»; 



- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998               

№ 197/98; 

- діти закладів загальної середньої освіти санаторного типу для дітей з 

латентною туберкульозною інфекцією; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції 

Об'єднаних сил), 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», які мають відповідні документи, що 

підтверджують їх статус; 

- діти, які потрапили у складні життєві умови; 

- діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- діти, які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної 

ради звільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за 

списком): 10% - у повному обсязі; 15%   на половину вартості; 

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. 

Вартість харчування у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.: 

- сніданок учнів 1-4 класів (за кошти батьків) – 20 грн; 

- обід учнів групи подовженого дня – 33 грн; 

- обід учнів пільгових категорій 1-4 класів – 30.77 грн; 

- обід учнів пільгових категорій 5-11 класів – 36.43 грн 

 


