ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
15 лютого 2022 року

№ 37

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства
юстиції (м. Київ) 21 лютого 2022 року за № 75/736
Про затвердження Порядку забезпечення гарячим харчуванням або
продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших
верств населення міста Києва
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві адміністрації»,
Закону України «Про соціальні послуги», на виконання міської цільової
програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки», затвердженої
рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767 та з
метою забезпечення встановлених гарантій окремим малозахищеним верствам
населення міста Києва,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок забезпечення гарячим харчуванням або
продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств
населення міста Києва, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність:
наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 серпня
2019 року № 186 «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним
гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених
одиноких громадян та інших верств населення міста Києва», зареєстрований в
Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 22 серпня
2019 року за № 194/2371;
наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2021 року
№ 03 «Про внесення змін до Порядку забезпечення безкоштовним гарячим
харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених, одиноких
громадян та інших верств населення міста Києва», зареєстрований в
Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
10 лютого 2021 року за № 20/368;
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наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня
2021 року № 64 «Про внесення змін до Порядку забезпечення безкоштовним
гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених,
одиноких громадян та інших верств населення міста Києва», зареєстрований в
Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ)
29 березня 2021 року за № 60/408.
3. Цей наказ набирає чинності з моменту оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту – начальника управління соціального захисту громадян
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю та
ветеранів С. Назаренко.
Директор Департаменту

Руслан СВІТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
15 лютого 2022 року № 37
Зареєстровано в Центральному
міжрегіональному
управлінні
Міністерства юстиції (м. Київ)
21 лютого 2022 року за № 75/736
ПОРЯДОК
забезпечення гарячим харчуванням або продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм організації забезпечення гарячим
харчуванням або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких
.
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громадян та інших верств населення міста Києва, які перебувають на
обслуговуванні, як отримувачі соціальної послуги у Київському міському
територіальному центрі соціального обслуговування та районних
територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) (далі- Територіальні центри) .
1.2. Забезпечення гарячим харчуванням або продуктовими наборами
здійснюється Територіальними центрами за рахунок коштів, передбачених
міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024
роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року
№ 2726/2767, в межах видатків передбачених на цю мету в бюджеті міста Києва
на відповідний рік.
1.3. Закупівля продуктових наборів або гарячого харчування
здійснюється Територіальними центрами, у порядку, встановленому чинним
законодавством.
1.4. Підставою для забезпечення гарячим харчуванням або
продуктовими наборами є звернення (заява) особи, яка виявила бажання
отримувати гаряче харчування або продуктові набори, або його законного
представника до Територіального центру.
1.5. Територіальний центр опрацьовує заяву особи або її законного
представника щодо забезпечення гарячим харчуванням або продуктовими
наборами у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня надходження
такої заяви.
1.6. Списки осіб для забезпечення гарячим харчуванням або
продуктовими наборами формуються на підставі отриманих заяв та
затверджуються наказом Територіального центру.
1.7. Середньомісячний сукупний дохід для забезпечення гарячим
харчуванням або продуктовими наборами обраховується Територіальним
центром на підставі довідки про доходи особи, яка перебуває на
обслуговуванні, як отримувач соціальної послуги у Територіальному центрі
та яка виявила бажання отримати гаряче харчування або продуктові набори,
за останні шість місяців, що передують місяцю звернення.
1.8. Заява та документи зазначені в пункті 1.11 цього Порядку
подаються лише тому Територіальному центру, на обслуговуванні в якому
.
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перебуває особа, яка потребує
продуктових наборів.

отримання гарячого

харчування або

1.9. Підставами для прийняття рішення про припинення у наданні особі
гарячого харчування або продуктових наборів є:
відмови особи або її законного представника від отримання гарячого
харчування або продуктових наборів шляхом подання до Територіального
центру відповідної письмової заяви;
направлення особи до стаціонарної інтернатної установи або закладу,
інших установ або закладів постійного перебування;
відсутності фінансування, передбаченого міською цільовою програмою
«Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767 на поточний рік
для надання гарячого харчування або продуктових наборів на відповідний рік;
смерті особи, яка виявила бажання отримати гаряче харчування або
продуктовий набір;
особою не поновлено пакет документів визначений пунктом 1.11 цього
Порядку.
1.10. Рішення про відмову у наданні особі гарячого харчування або
продуктових наборів приймається директором Територіального центру у
випадках:
якщо особа не належить до категорій, зазначених в пунктах 2.2, та
3.2 цього Порядку;
якщо особою не надані документи, зазначені в пункті 1.11 цього
Порядку.
1.11. Для отримання гарячого харчування або продуктових наборів
особи, або їх законні представники подають наступні документи:
письмова заява особи або її законного представника на ім’я директора
Територіального центру;
довідка про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю
звернення, виданої за місцем отримання доходів або Державною податковою
службою України.
Документи, на підставі яких надаються гаряче харчування або
продуктові набори, поновлюються один раз на рік.
1.12. Збір та обробка персональних даних заявників здійснюється
Територіальними центрами відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
.
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2. Забезпечення продуктовими наборами
2.1. Забезпечення продуктовими наборами осіб, зазначених в пункті 2.2
цього Порядку відбувається за рахунок коштів передбачених міською
цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №
2726/2767 на відповідний рік.
2.2. Продуктові набори надаються особам, які перебувають на
обслуговуванні, як отримувачі соціальної послуги в Територіальних центрах,
середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців, що
передують місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для
відповідної категорії осіб.
2.3. Склад продуктових наборів затверджується протоколом Комісії з
питань забезпечення киян безкоштовним гарячим харчуванням та
продуктовими наборами Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі – Комісія Департаменту).
2.4. Періодичність видачі продуктового набору визначається Комісією
Департаменту в межах видатків, передбачених на цю мету міською цільовою
програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки» затвердженої
рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767.
3. Забезпечення гарячим харчуванням
3.1. Гаряче харчування може надаватися:
за рахунок бюджетних коштів (далі – безкоштовне харчування);
з установленням диференційованої оплати, залежно від доходу
отримувача соціальних послуг (далі – гаряче харчування за диференційовану
оплату);
на платній основі.
3.2. Безкоштовне харчування надається особам, які перебувають на
обслуговуванні, як отримувачі соціальної послуги у Територіальних центрах,
середньомісячний сукупний дохід яких за попередні шість місяців, що
передують місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для
відповідної категорії осіб.
.
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3.3. Гаряче харчування за диференційовану оплату надається особам, які
перебувають на обслуговуванні, як отримувачі соціальної послуги у
Територіальних центрах, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні
шість місяців, що передують місяцю звернення, перевищує два прожиткові
мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної
категорії осіб.
3.4. Гаряче харчування на платній основі надається особам, які
перебувають на обслуговувані, як отримувачі соціальної послуги у
Територіальних центрах, середньомісячний сукупний дохід яких за попередні
шість місяців, що передують місяцю звернення перевищує чотири прожиткові
мінімуми для відповідної категорії осіб.
3.5. Пропорційно до затверджених видатків Територіального центру на
забезпечення гарячим харчуванням осіб, зазначених у пункті 3.2 цього
Порядку на поточний рік директор Територіального центру приймає рішення
щодо кількості місяців отримання гарячого харчування однією особою
протягом року.
3.6. Організація гарячого харчування здійснюється з урахуванням норм
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм
харчування в інтернатних установах, навчальних та стаціонарних закладах
сфери управління Міністерства соціальної політики» (зі змінами).
Заступник
директора
Департаменту
–
начальник
управління соціального захисту
громадян
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, осіб з інвалідністю та
ветеранів

Світлана НАЗАРЕНКО

.

