
СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 9 (ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) 
 

На підставі Постанови КМУ від 16.12.2020 р. № 1266 

"Про внесення змін до постанов КМУ 

від 01.08.2013 р. № 631 і від 11.10.2016 р. № 710" 

«29» січня 2021 року 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

по предмету закупівлі: 

«Послуги з організації шкільного харчування 

(ДК 021:2015: (CPV) Кейтерингові послуги (55520000-1)» 

 

Найменування та 

місцезнаходження 

Середня загальноосвітня школа № 9 (Львівської міської ради) 

79000, Львівська область, м.Львів, вул.Коперніка, буд. 40 

Процедура закупівлі Відкриті торги 

Номер закупівлі UA-2021-01-27-007395-c 

Дата оголошення 27.01.2021 року 

Деталізація предмету 

закупівлі 

Послуги з організації харчування: 

- учнів 1-4 класів, учнів закладів загальної середньої освіти 

комунальної форми власності територіальної громади м. Львова з 

числа дітей (рідних пасинків, падчерок, усиновлених) учасників 

АТО, у тому числі тих, які загинули (пропали безвісти) або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в АТО, заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганських областях, постраждалих 

учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з 

багатодітних сімей та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи 

дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів; 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальнх та 

інклюзивних, дітей із сімей, які отримують допомогу згідно із 

Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям». 

 

Визначення технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено відповідно до: 

- Закону України «Про охорону дитинства», 

- Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

- Закону України «Про освіту», 

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 

- Постанови КМУ № 1591 від 22.11.2004 року «Про затвердження норм харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». 

- постанови КМУ № 641 від 22.07.2020 року, 

- постанови Головного державного санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020 року, 

- наказу МОЗ України, МОіН України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних закладах та оздоровчих таборах», 

- ухвали Львівської міської ради  № 3270 від 19.04.2018 року, 

- ухвали Львівської міської ради  № 11 від 29.12.2020 року, 



- наказу Управління освіти ДГП Львівської міської ради № 1р від 08.01.2020 року «Про 

затвердження меню для організації дитячого харчування в закладах загальної середньої освіти», 

- наказу МОЗ України № 2205 від 25.09.2020 року «Про затвердження Санітарного регламенту для 

закладів  загальної середньої освіти». 

 

Визначення розміру бюджетного призначення здійснено відповідно до фактичної 

вартості послуг з організації шкільного харчування закуплених СЗШ № 9 (Львівської міської ради) 

протягом попередніх років з врахуванням збільшення граничних норм вартості харчування на 

одного учня відповідної категорії. 

 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено: 

- відповідно до наказу Управління освіти ДГП Львівської міської ради № 496р від 30.12.2020 

року «Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Львівської міської 

територіальної громади у 2021 році» та затверджених наказом граничних норм вартості 

харчування з 04.01.2021 року. 

- за формулою «кількість учнів відповідної категорії * гранична норма вартості 

харчування для відповідної категорії * кількість днів харчування = очікувана вартість 

предмету закупівлі» 
Кількість учнів 1-4 класів, учнів закладів загальної 

середньої освіти комунальної форми власності 

територіальної громади м. Львова з числа дітей  

(рідних пасинків, падчерок, усиновлених) учасників 

АТО, у тому числі тих, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі  в АТО, заходах із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації  у Донецькій та 

Луганських областях, постраждалих учасників 

Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, дітей з 

багатодітних сімей та дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів. 

Кількість 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, 

які навчаються у спеціальнх та 

інклюзивних, дітей із сімей, які 

отримують допомогу згідно із 

Законом України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сімям» 

Кількість днів для 

надання послуг з 

організації харчування 

206 5 100 

 


