
 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
«ХОДОСІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»  

Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області 
 

вул. Соборна, 20, с. Ходосівка, Обухівський р-н, Київська обл. 08173,  тел.(факс) 045-989-64-44, 
e-mail: hodosovkascool@meta.ua, www.khodosivka.edukit.kiev.ua 

Код ЄДРПОУ  25667076 

 

НАКАЗ 

31.12.2021                                                                         № 178 

  

«Про організацію харчування учнів 1-4 класів,  

вихованців закладу дошкільної освіти та  

соціально незахищених дітей Гвоздівської філії  

початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного  

закладу у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року» 

 

Відповідно до рішення Феодосіївської сільської ради Обухівського району 

Київської області від 30.12.2021 №2 «Про затвердження плати за харчування дітей в 

закладах загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Феодосіївської 

сільської ради  з 01 січня 2022 року» та з метою організації харчування учнів 1-4 класів 

учнів, вихованців закладу дошкільної освіти та соціально незахищених дітей 

Гвоздівської філії початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного закладу, 

учнів соціально-незахищених категорій  

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Розпочати  з 04 січня 2022 р. харчування у закладі дошкільної освіти 

Гвоздівської філії початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного 

закладу: 

1.1. Встановити з 04 січня 2022 року розмір плати, що вносять батьки  або особи, 

які їх замінюють, за перебування дітей у закладі дошкільної освіти Гвоздівської філії 

початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного закладу:  

- 50 відсотків за рахунок бюджету;  



- 50 відсотків за рахунок батьків,  

від загальної вартості харчування на одну дитину з розрахунку до 70,00 грн. в день.  

1.2.  Встановити пільгу 100% за харчування  у закладі дошкільної освіти 

Гвоздівської філії початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного закладу:  

- дітям-сиротам;  

- дітям-напівсиротам;  

- дітям, позбавленим батьківського піклування;  

- дітям з особливими освітніми потребами;  

- дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», згідно довідки;  

- дітям із сімей, батьки яких беруть або брали участь у антитерористичній 

операції та ООС на сході України або загинули під час її проведення;  

- дітям із сімей вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій. 

1.3.  Затвердити список дітей закладу дошкільної освіти Гвоздівської філії 

початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного закладу, яким встановлено 

пільгу 100% за харчування (Додаток 1). 

1.4. Затвердити список дітей закладу дошкільної освіти Гвоздівської філії 

початкової школи – закладу дошкільної освіти опорного закладу,  яким зменшено 

плату  на 25% батькам з розрахунку від розміру батьківської плати  у сім'ях яких  троє 

і більше дітей та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають 

на обліку у службі у справах дітей та сім’ї  (Додаток 2).  

2. Розпочати  з 10 січня 2022 р. безкоштовне харчування учнів 1-4 класів в    

кількості  - 16 осіб;  

3. Затвердити список учнів 1 – 4 класів на безкоштовне харчування (Додаток 3). 

4. Затвердити графік харчування учнів (Додаток 4).  

5. Призначити відповідальною за організацію харчування та ведення щоденного 

обліку учнів, охоплених харчуванням дітей завідувача філією  Пантелєєву Тетяну 

Олексіївну 

6.  Створити бракеражну комісію в такому складі: 

           Пантелєєва Тетяна Олексіївна - голова комісії; 

Петренко Яна Ігорівна – член комісії; 

Паламарчук Лариса Василівна – член комісії.  

7. Бракеражній комісії: 



7.1.  Щоденно перевіряти якість їжі і записувати в бракеражний журнал; 

   7.2. Постійно стежити за дотриманням вимог щодо заборони продажу  в закладі 

освіти продуктів харчування, що є шкідливими для дітей.   

8. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора школи з 

навчально-виховної роботи Фастовець Ольгу Миколаївну. 

 

Директор школи                           Н. В. Ярошенко 

 

З наказом ознайомлені: 

Фастовець О. М. 

Пантелєєва Т. О. 

Петренко Я. І.   

Паламарчук Л. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До наказу по ЗСО «Ходосівський ЗЗСО»  

від 31.12.2021 №178 

 

Список 

дітей закладу дошкільної освіти Гвоздівської філії початкової школи – 

закладу дошкільної освіти опорного закладу, яким встановлено  

пільгу 100% за харчування 

 

1. Булава Лев Олегович - дитина із сім’ї вимушених переселенців із тимчасово 

окупованих територій. 

2. Рибалкін Кирило Данилович - дитина із сім’ї вимушених переселенців із 

тимчасово окупованих територій. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До наказу по ЗСО «Ходосівський ЗЗСО»  

від 31.12.2021 №178 

 

Список  

дітей  закладу дошкільної освіти Гвоздівської філії початкової школи – 

закладу дошкільної освіти опорного закладу, яким зменшено плату на 25% 

батькам з розрахунку від розміру батьківської плати  

(батьки сплачують 25 % від загальної вартості харчування за умови 

наявності посвідчення багатодітної родини, розпорядження районної державної 

адміністрації) 

 

1. Андрющенко Марк Олександрович  

2. Бонна Амір Ахмедович  

3. Бонна Ясміна Ахмедівна  

4. Караулова Каріна Олександрівна  

5. Климчук Матвій Ігорович  

6. Лисак Єва-Авігея Олександрівна  

7. Лисак Сандра Лілі Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

До наказу по ЗСО «Ходосівський ЗЗСО»  

від 31.12.2021 №178 

Список 

учнів 1- 4 класів 

на безкоштовне харчування  

у ІІ  семестрі 2021/2022 навчального року 

 

1. Авраменко Анастасія Олексіївна -  1 клас 

2. Бахтіаров Роман Валерійович -  1клас 

3. Городенська Марія Віталіївна -  1клас 

4. Данилейко Андрій Антонович  - 1клас 

5. Данилейко Максим Антонович -1клас 

6. Ольховська Варвара Олександрівна - 2 клас 

7. Петренко Валерія Станіславівна -2клас 

8. Танський Даніїл Олегович -2клас 

9. Чубенко Ігор Ігорович -2клас 

10.  Мостовенко Вероніка Олександрівна -2клас 

11.  Мартинюк Анастасія Павлівна - 2клас 

12.  Музика Давід Русланович -3клас 

13.  Попюк Олександр Віталійович -3клас 

14.  Кравчук Вікторія Миколаївна- 4клас 

15.  Ольховський Іван Олександрович- 4 клас 

16.  Ящук Олексій Русланович- 4 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

До наказу по ЗСО «Ходосівський ЗЗСО»  

від 31.12.2021 №178 

 

Графік 

харчування учнів Гвоздівської філії 

 

учні 1-4 класів з 10:50-11:20 

учні ГПД з 14:15-14:30 

 

 

 

Графік 

харчування  дітей дошкільної групи 
 

Сніданок 8.30 – 9.00 

 Обід 12.00 – 12.50  

Полуденок 15.30 – 16.00 

 

 


