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Ш ановна пані Раїсо!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваш інформаційний запит від 09.03.2021р. № 46/ПІ щодо надання безкоштовного 
харчування.

На підставі інформації комунальних установ «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти районів м. Одеси», які 
здійснюють фінансово-господарський супровід закладів освіти комунальної 
власності територіальної громади міста Одеси, повідомляємо.

Організація харчування у закладах загальної середньої освіти здійснюється 
відповідно до Закону України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, 
“Про охорону дитинства” , «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкош товним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» від
16.01.2020 № 474-ІХ, постанов Кабінету М іністрів України 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 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” , спільного наказу 
М іністерства охорони здоров'я України та М іністерства освіти та науки України від 
01.06.2005 № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах”, рішення Одеської міської ради від
03.02.2021 р. № 45-УІІІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 
27 серпня 2014 року №  523З-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та 
вихованців у закладах освіти м. Одеси».



Відповідно до вищ езазначених документів здійснюється безкоштовне 
харчування учнів пільгових категорій таких як:

діти з інвалідністю (згідно з пунктом 6 додатку до рішення Одеської міської 
ради від 03.02.2021 р. № 45-УІІІ);

діти, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення 
антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її 
проведення (згідно з рішенням Одеської міської ради від 30.01.2019 р. № 4253-УІІ);

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (згідно з Законом 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» від 16.01.2020 р. 
№ 474-ХІ).

Згідно з рішенням Одеської міської ради від 03.02.2021 р. № 45-VIII «Про 
внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5233-VI 
«Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у закладах освіти 
м. Одеси», наказом департаменту освіти та науки «Про організацію харчування 
учнів та вихованців закладів освіти комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси у 2020/2021 навчальному році» та діючими договорами про надання 
послуг з організації харчування у закладах освіти учні, які належать до пільгової 
категорії та відвідують групи продовженого дня забезпечуються харчуванням 
(гарячим обідом) в межах встановленої вартості.

З усіх питань, пов’язаних з освітою, Ви можете звертатися до департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради за тел: 725-35-93.
Або: Еті1-берозуіІа@отг.£,оу.иа .
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