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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 

   РІШЕННЯ  
_____ сесії міської ради VII скликання 

 

Від                2020 року  № _____                                                                               

м. Шепетівка                                                                                          ПРОЄКТ  Басистюк Л.Д                                                                           

 

Про затвердження Програми з                                                                              

організації харчування учнів на 2021 рік 

 

             

            Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту»,  постанов Кабінету Міністрів України від 02.02.2011  № 

116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість» (зі змінами),  від 19.06.2002  № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (зі змінами), від  22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами), з метою  організації  харчування дітей 

соціально незахищених категорій, учнів 1-4 класів, дітей, батьки яких беруть (брали) 

участь в АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів, інших категорій у 2021 році, керуючись  статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська Рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити   Програму з організації  харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти на 2021 рік (додаток). 

      2. Начальнику фінансового управління Шепетівської міської ради Дрищу В.О. 

забезпечити фінансування програми.  

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Безкоровайну Г.Г., начальника управління освіти 

Тихончук Л.І. та постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту 

населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.) 

  

 

  
 Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 
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з організації  харчування учнів  

закладів загальної середньої освіти  
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1. Загальні положення 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та 

духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-

економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої 

політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та формування здорового 

способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація 

харчування учнів у  закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, 

забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною 

цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та 

вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування. 

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації 

харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, соціального захисту 

дітей та розширення категорій учнів на безкоштовне харчування, у 2016 році запроваджено, а 

в 2017- 2020 роках продовжено дію міської Програми з організації харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти (далі Програма). Програму розроблено відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», постанови 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» (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 

№865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільного наказу Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» 

інших.  

Управлінням освіти, керівниками закладів освіти проводиться робота щодо належної 

організації харчування учнів, своєчасно приймаються відповідні управлінські рішення з 

питання організації безпечного та якісного харчування, вирішуються питання зміцнення  

матеріально-технічної бази шкільних їдалень. 

В усіх закладах загальної середньої освіти наявні харчоблоки, обідні зали, буфети. Всі учні 

шкіл мають можливість отримувати гаряче харчування, купувати буфетну продукцію в тому 

числі  власного виробництва. Завдяки прийнятій Програмі, у 2020 році було організовано 

безкоштовне харчування учнів пільгових категорій, що становить 52 % від загальної кількості 

учнів. Зокрема, учнів 5-11 класів з числа малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів.  

Якість організації харчування та обслуговування дітей залежить від ефективної роботи 

їдалень, на що впливають такі фактори, як: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, 

використання нових форм обслуговування, тощо. 

Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації якісного і 

раціонального харчування учнів, загальний рівень розвитку харчування недостатній з точки 

зору вимог ринкової економіки і потребує подальшого удосконалення. 

Виходячи з вище викладеного, з метою створення та забезпечення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування дітей, надання підтримки соціально-незахищеним та 

іншим категоріям школярів, учням 1-4 класів, є нагальна потреба продовжити цю Програму  в 

2021 році. 

 
2. Мета та завдання Програми 

Головною метою Програми є: 



- реалізація законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови 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» (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  

№865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними 

продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільного наказу Міністерства освіти і 

науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» 

щодо належної організації харчування учнів; 

- сприяння збереженню здоров'я учнів, забезпечення їх раціональним, якісним та 

безпечним харчуванням;  
- організація безкоштовного харчування за кошти міського бюджету здійснюється 

для: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1-11 класів з 

малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, внутрішньо 

переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних і спеціальних класах, учнів 

1-4 класів, інших категорій, передбачених законодавством, які проживають на території міста, 

територіальної громади. 
Основними завданнями Програми є : 
- створення умов для повноцінного харчування для всіх учнів, в тому числі 

безкоштовне, дітям пільгових категорій, які проживають на території міста, територіальної 

громади; 

- удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації 

витрат на її функціонування та збільшення охоплення харчуванням учнів. 

 
3. Організаційне забезпечення 

- 1. Щорічно передбачати в міському бюджеті фінансування безкоштовного 

харчування дітей таких категорій: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

учнів 1-11 класів з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких беруть(брали) участь в 

АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

і спеціальних класах, учнів 1-4 класів, інших категорій, передбачених законодавством, які 

проживають на території міста, територіальної громади. 

Фінансове управління, управління освіти.  

2021 рік  

 2. У разі надання освітніх послуг в закладах загальної середньої освіти міста, 

територіальної громади жителям (дітям-учням) інших об`єднаних територіальних громад (далі 

ОТГ), може надаватися  безкоштовне харчування зазначеним у пункті 1 розділу 3 категоріям 

учнів за кошти міського бюджету на підставі укладених угод між Шепетівською міською 

радою та відповідною ОТГ згідно зі статтею 93 Закону України «Бюджетний кодекс України». 

Шепетівська міська рада, фінансове 

управління, управління освіти.  

2021 рік  

            3. З метою покращення якості харчування та збільшення фізіологічних норм, батьки за 

згодою, можуть проводити доплату (фінансування) та збільшувати вартість харчування одного 

дитино-дня учня до виділених коштів із міського бюджету та затвердженої вартості. 

Керівники закладів загальної середньої 

освіти. 2021 рік  

4. Продовжити зміцнення матеріально-технічної бази шкільних їдалень, відповідно до 

потреби здійснювати придбання або ремонт технологічного обладнання, меблів, тощо. 

Міськвиконком, управління освіти, 

керівники закладів освіти, інші. 



Постійно 

 5. Продовжити пропаганду здорового способу життя, раціональне харчування серед 

школярів та учнівської молоді. Питання гарячого харчування дітей систематично розглядати 

на батьківських зборах.                                                      Керівники закладів освіти. Постійно 

4. Фінансове забезпечення 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

- коштів міського бюджету; 

- інших джерел, не заборонених законодавством України.  

Батьківська плата за харчування дітей частково або повністю може вноситися за готівковою 

формою, як самими батьками, так і спонсорами, меценатами тощо. 

Кошти міського бюджету використовуються на: 

- реалізацію заходів соціального захисту учнів, які проживають на території міста, 

територіальної громади із забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, учнів 1-11 класів з малозабезпечених сімей, дітей, 

батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС (для підтвердження цього статусу дитини, в 

заклад освіти надаються такі документи: заява учасника АТО/ООС або одного із членів сім`ї, 

копія 1, 2, 11, 12 сторінок паспорта, копія посвідчення (або довідки) учасника АТО/ООС, 

довідка про склад сім`ї), дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів 

(для підтвердження цього статусу дитини, в заклад освіти надаються такі документи: заява 

одного із членів сім`ї, копія рішення виконкому про надання дитині статусу, як постраждалої 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, довідка про склад сім`ї),  дітей з сімей  

внутрішньо переміщених осіб (для підтвердження цього статусу дитини, в заклад освіти 

надаються такі документи: заява одного з батьків або особи, яка їх заміщує, на ім’я директора 

школи, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана управлінням праці 

та соціального захисту міськвиконкому), дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у інклюзивних і спеціальних класах, інших категорій, передбачених 

законодавством; 

- забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, які проживають на території міста. 

Показники фінансування Програми на 2021 рік 

№ 

з/п 
Категорії дітей 

Вартість 

харчування на 

одну дитину  в 

день(грн) 

Потреба на 

2021 рік 

(орієнтовний 

розрахунок) 

(тис.грн) 

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 13,0 128,4 

2.  Учні 1-11 класів з малозабезпечених сімей 13,0 459,7 

3. Учні 1-11 класів, батьки яких беруть (брали) участь в 

АТО/ООС.  

13,0 1306,6 

4. Учні 1-11 класів, які мають статус постраждалих внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів 

13,0 18,7 

5. Учнів 1-11 класів, з сімей внутрішньо переміщених осіб  13,0 51,5 

6.  Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у 

інклюзивних і спеціальних класах 

13,0 115,5 

7.  Учні 1-4 класів 13,0 4605,8 

 Всього:  6617,1 



З поданням адміністраціям закладів освіти більшої кількості довідок про малозабезпеченість 

сімей, копій рішень про встановлення опіки та піклування над неповнолітніми, документів, які 

підтверджують статус дітей, батьки яких беруть (брали) участь в АТО/ООС, які постраждали 

внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, з сімей внутрішньо переміщених осіб, інших 

категорій, передбачених законодавством, кількість учнів, які проживають на території міста і 

яким надається безкоштовне харчування впродовж року може змінюватись. 

 

5. Реалізація Програми та контроль за її виконанням 
Реалізацію цієї Програми здійснює управління освіти Шепетівської міської ради. 

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням 

соціально-економічної ситуації в місті, територіальній громаді Україні. 

 

Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:  

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань; 

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків 

виконання Програми та окремих заходів і завдань; 

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано 

недоцільним подальше продовження робіт.  

Рішення про внесення змін до Програми приймається міською радою за поданням розробника 

Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань  охорони 

здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми надасть можливість: 

- збільшити кількість соціально незахищених категорій учнів на безкоштовне 

харчування; 

- забезпечити безкоштовне харчування учнів 1-4 класів;  

- зберегти на зміцнити здоров’я школярів; 

- продовжити створення сприятливих умов для удосконалення системи організації 

харчування в школах. 

В результаті реалізації заходів, визначених Програмою, очікується забезпечення за кошти 

міського бюджету належним харчуванням у учнів зазначених категорій закладів загальної 

середньої освіти. 

 

 

 

 

Начальник управління освіти                                                                                 Л.І.Тихончук 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                Р.П.Вознюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


