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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Назва Програми Програма «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 
Бережанської міської ради» на 2021-2023 роки 

Підстава до 

розробки 

Програми 

Закони України: 
“Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну 
середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про 
захист населення від інфекційних хвороб”, “Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів”, “Про інформацію для споживачів щодо харчових 
продуктів”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям”, постанова Кабінету Міністрів 
України від 24.03.2021р. №305. 
 

Розробник 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

Виконавець Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

 

Строки реалізації 

Програми: 

2021 - 2023 роки. 

Джерела 

фінансування 

Міський бюджет 

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством 

України. 

Обсяги 

фінансування 

Загальний обсяг фінансування становить 2031476 тис. грн., із 

них: 

- на 2021 рік: 300336 тис.грн.; 

- на 2022 рік: 780344 тис. грн.; 
- на 2023 рік: 950796 тис. грн., 
обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у 
встановленому чинним законодавством порядку. 

Очікувані кінцеві 

результати 

реалізації 

Програми 

- створення єдиної системи харчування; 

 - створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я 

вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку; 

 - охоплення гарячим харчуванням дошкільників,  учнів, що 

харчуються за батьківську плату 

 - забезпечення безоплатним харчуванням дітей пільгових 

категорій (відповідно до чинного законодавства та рішень 

засновника); 

 - поліпшення якості харчування; 

 - формування навичок правильного та здорового харчування; 

 - впровадження нових технологій в організацію  

харчування. 



 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Бережанської міської 

ради» на 2021-2023 роки (далі  Програма) розроблена на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305, Законів України “Про 

освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист 

населення від інфекційних хвороб”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів”, “Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям”. 

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. У контексті 

формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для 

збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із 

основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і 

раціональним харчуванням. 

Державою гарантується забезпечення харчування учнів, тому організація 

харчування дітей у закладах освіти належить до пріоритетних завдань місцевої влади. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  забезпечує координацію 

процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, 

яка надходить до закладів освіти, організацію безоплатного харчування учнів, дітей 

пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» та 

ст. 56  Закону України «Про освіту», ст.35 “Про дошкільну освіту”. 

Заклади загальної середньої освіти Бережанської міської ради мають 

приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені умови для організації гарячого 

харчування учнів 1-11 класів та забезпечення їх буфетною продукцією. 

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, 

яка дозволить удосконалити діючу систему харчування, зменшити ціну на продукти 

харчування (за рахунок обсягів закупівель), і за рахунок цього збільшити виконання 

натуральних норм, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції та 

забезпечити ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування дітей. 



 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, 

підвищення рівня організації харчування, збільшення кількості учнів, охоплених 

гарячим харчуванням, забезпечення школярів та вихованців раціональним і якісним 

харчуванням, удосконалення управління системою організації харчування, 

оптимізації витрат на її функціонування; 

 

Реалізація Програми дасть змогу: 

 

 збільшити кількість здобувачів освіти, які охоплені гарячим харчуванням; 

 забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій та дітей, які 

харчуються за батьківську плату; 

 сформувати навички правильного та здорового харчування; 

 надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, 

урізноманітнити раціон харчування; 

 поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції; 

 змінити  підходи  до  організації  харчування  через  створення гнучкої 

системи харчування; 

 забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. 

 

Доцільність створення даної Програми обумовлена: 

 турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; 

 

 необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного 

харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму; 

 

 створенням  єдиної системи організації харчування, яка забезпечить 

раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 



 
 

                           4.ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету після затвердження  

рішенням сесії Бережанської міської ради в межах бюджетних асигнувань, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством на 100% для: 

- дітей-сиріт; 

- дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

- учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а 

також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”; 

- осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування. 

Розподіл коштів на організацію безоплатного гарячого харчування здобувачів 

освіти, облік і звітність за використання коштів, які виділяються на безоплатне 

харчування в закладах освіти, здійснюються відповідно до законодавства. 

Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до 

законодавства. 

   Ведення обліку здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим 

харчуванням, здійснюється класним керівником/вихователем, медичним 

працівником який щодня (сьогодні на завтра) надає відповідну інформацію 

відповідальній особі та уточнює її зранку поточного дня. 

 
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: 

 створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я вихованців та 

школярів, їх гармонійному  розвитку; 

 забезпечення якісного та збалансованого харчування; 

 організація харчування  пільгових категорій (відповідно до чинного 

законодавства); 



 збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

 формування навичок правильного та здорового харчування; 

 створення централізованої системи харчування; 

 змінення підходу до організації харчування через створення єдиної 

гнучкої системи харчування; 

 використання бюджетних коштів раціонально і ефективно. 



6. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

Організація виконання Програми покладається на Відділ освіти,  молоді та 

спорту Бережанської міської ради. Контроль за  виконанням Програми в межах 

прогнозованих сум фінансування, здійснює Бережанська міська рада. 
 

7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

№ 

п/п 

Заходи Джерела 

фінансуван 

ня 

Виконавці Термін 

виконання 

 

1.Організаційно – методичне забезпечення 

1.1 Створення єдиної системи 

організації харчування у 

закладах освіти 

Не потребує Відділ освіти, 

молоді і 

спорту, 

заклади 

дошкільної та 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно 

1.2 Оформлення 

інформаційних куточків 

для учнів та батьків щодо 

харчування дітей 

Не потребує заклади 

дошкільної та 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно 

1.3 Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують харчування 

Не потребує Відділ освіти, 

молоді і 

спорту, 

заклади 

дошкільної та 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно 



1.4 Залучення медичних 

працівників до 

профорієнтаційної та 

санітарно – просвітницької 

роботи із батьківською 

громадскістю, школярами 

щодо 

правильного харчування 

Не потребує заклади 

дошкільн

ої та 

загальної 

середньої 

освіти 

2021-2023 

1.5 Організація та проведення 

нарад для працівників 

харчоблоків 

Не потребує Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

Постійно 

 

2. Організація харчування у закладах освіти  

2.1 Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням: 

дітей-сиріт; 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

дітей з особливими 

освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

дітей із сімей, які 

отримують допомогу 

відповідно до Закону України 

“Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”; 

учнів закладів освіти, 

розташованих на територіях 

радіоактивного забруднення, 

а також дітей, евакуйованих 

із зони відчуження, дітей, які 

є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, і тих, що 

проживали у зоні 

безумовного (обов’язкового) 

відселення з моменту аварії 

до прийняття постанови про 

відселення, відповідно до 

Міський 

бюджет 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту, міська 

рада 

2021-2023 



Закону України “Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; 

дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб, дітей, які 

мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних 

конфліктів; 

дітей з числа осіб, 

визначених у статті 10 Закону 

України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; 

осіб інших категорій, 

визначених законодавством 

та/або рішенням органу 

місцевого самоврядування. 

 

2.2 Організація харчування 

вихованців за батьківську 

плату 

Міський 

бюджет, 

батьківська 

плата 

Відділ освіти, 

молоді і 

спорту 

заклади 

дошкільної 

освіти 

 

постійно 

2.3 Дотримання санітарно- 

гігієнічних норм щодо 

організації харчування, 

оптимального режиму 

роботи їдалень 

Не потребує заклади 

освіти, 

підприємець 

постійно 

     



 
 

 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування дітей та учнів  

пільгових категорій  в закладах освіти Бережанської міської ради в період з 01 червня 

2021 року по 31 грудня 2023 року: 

на 100 відсотків:  

-  дітей-сиріт; 

-  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах); 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

- учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а 

також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є особами з інвалідністю 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”; 

осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 

самоврядування. 

Для звільнення від оплати за харчування на ім'я керівника закладу загальної 

середньої освіти потрібно такі документи:  

Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів про статус дитини.  

Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копія документів, що засвідчує статус дитини.  

Учні, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:  

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

копії документів, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

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

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: 

заява на ім'я керівника навчального закладу;  

довідка з місця отримання допомоги. 

При наявності складних життєвих обставин:  



заява на ім’я міського голови;  

документи, що підтверджують факт виникнення складних життєвих обставин, 

визначених ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги».  

 Харчування у закладі освіти здійснюється тільки у робочі дні. Потреби закладів 

освіти на організацію гарячого харчування задовольняються засновником 

(засновниками) таких закладів першочергово відповідно до норм харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 (далі - норми харчування). 

Вартість харчування в закладах дошкільної освіти переглядається і встановлюється 

засновником (засновниками) таких закладів щороку відповідно до норм харчування . Для 

забезпечення повноцінного раціону обсяги видатків на харчування здобувачів освіти 

закладів дошкільної освіти за рішенням засновника (засновників) можуть регулюватися 

встановленням відсотка батьківської доплати відповідно до «Порядку встановлення 

плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України ід 21.11.2002 

№ 667. 

Вартість безоплатного гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти та 

інших закладах освіти, що провадять освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної 

загальної середньої освіти, встановлюється засновником (засновниками) таких закладів 

щороку, або підприємцем який надає послуги з харчування. 

        Засновник (засновники),підприємець який надає послуги з харчування, керівники 

закладів освіти вживають заходів до укомплектування відповідних закладів медичними 

працівниками, працівниками їдалень (харчоблоків). Засновник (засновники), керівники 

закладів освіти можуть створювати умови для забезпечення харчування здобувачів 

освіти/дітей з особливими дієтичними потребами. Забезпечення таким харчуванням 

здійснюється за наявності медичної довідки, виданої лікарем загальної практики - 

сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, де зазначено особливі дієтичні потреби 

здобувача освіти/дитини із встановленням діагнозу. 

       Відповідальність за планування та організацію харчування в закладах освіти, 

матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку), буфету, безпечність та якість 

сировини, харчових продуктів та готових страв, дотримання вимог санітарного 

законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів, 

виконання норм харчування, відповідність меню та асортименту буфету несе засновник 

(засновники), керівник відповідного закладу, а також постачальник (постачальники) 

харчових продуктів та/або послуг з харчування. 

Засновник (засновники) зазначених закладів забезпечує проведення закупівель 

харчових продуктів та/або послуг з харчування відповідно до встановленої вартості 

харчування. 

       Контроль за організацією харчування, дотриманням вимог санітарного 

законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів 

здійснюється відповідно до законодавства. 

 Організація харчування у закладах освіти  здійснюється з дотриманням норм 

харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі 

показники якості харчових продуктів. Приготування готових страв здійснюється з 
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дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів 

та контролю у критичних точках (НАССР). 

Організація харчування передбачає: 

1) визначення режиму (кратності), способу, форми та графіка харчування відповідно 

до особливостей контингенту здобувачів освіти/дітей в закладі освіти, їх матеріально-

технічного забезпечення, наявності відповідних приміщень; 

2) визначення відповідальної особи; 

3) здійснення закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування; 

4) складення примірного чотиритижневого сезонного меню та щоденного меню-

розкладу; 

5) прийом та бракераж харчових продуктів та/або готових страв та заповнення 

відповідних бракеражних журналів; 

6) ведення обліку здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються безоплатним гарячим 

харчуванням за рахунок бюджетних; 

7) приготування та реалізацію готових страв, обіг харчових продуктів; 

8) здійснення внутрішнього контролю за якістю харчових продуктів та/або готових 

страв, організацією харчування, дотриманням вимог санітарного законодавства та 

законодавства про безпечність та якість харчових продуктів; 

9) ведення документації з організації харчування.  

10) взаємодію учасників освітнього процесу, постачальника (постачальників) 

харчових продуктів, засновника відповідних закладів, органів управління у сфері освіти, 

соціальній сфері та у сфері охорони здоров’я, територіальних органів 

Держпродспоживслужби; 

11) постійне оновлення та підтримку у належному робочому стані обладнання 

їдальні (харчоблоку), посуду, меблів, систем енергозабезпечення, водопостачання та 

водовідведення, вентиляції та очистки повітря, забезпечення створення умов для 

зберігання харчових продуктів, готових страв; 

12) укомплектування штату працівників закладу освіти відповідно до вимог діючих 

типових штатних нормативів, затверджених центральними органами виконавчої влади, 

що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах; 

13) забезпечення питного режиму здобувачів освіти/дітей. 

Керівник закладу освіти: 

1) забезпечує своєчасне планування та організацію харчування у закладі, координує 

роботу бракеражної комісії; 

2) визначає відповідальну особу, склад бракеражної комісії, до якої, зокрема, входять 

комірник, кухар, відповідальна особа та медичний працівник, та положення про 

бракеражну комісію; 

3) за погодженням із засновником (засновниками) відповідного закладу визначає 

режим та спосіб організації харчування з урахуванням наявної матеріально-технічної 



бази; вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі 

показники якості харчових продуктів; типу закладу освіти, закладу оздоровлення та 

відпочинку; особливостей організації освітнього та оздоровчого процесів; тривалості 

перебування здобувачів освіти/дітей у закладі освіти; 

4) з урахуванням пропозицій відповідальної особи, відповідних органів 

самоврядування закладу освіти (у разі наявності) визначає форму організації харчування 

та графік харчування здобувачів освіти/дітей у закладі освіти; 

5) у разі вибору способу організації харчування шляхом приготування та реалізації 

готових страв закладом освіти, самостійно затверджує примірне чотиритижневе сезонне 

меню за погодженням з територіальним органом Держпродспоживслужби (крім 

випадків, коли використовується меню, рекомендоване МОЗ), а також щоденне меню-

розклад; 

6) у разі наявності організовує роботу буфету та затверджує його асортимент з 

урахуванням встановлених МОЗ вимог до організації харчування, переліку харчових 

продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільних буфетах та торговельних апаратах у 

закладах загальної середньої освіти. 

 Відповідальна особа: 

1) здійснює координацію та контролює роботу працівників їдальні (харчоблоку) та 

медичного працівника закладу освіти з питань організації харчування, зокрема з питань 

якості харчових продуктів, санітарно-гігієнічного стану їдальні (харчоблоку); 

2) у разі відсутності у закладі освіти медичного працівника складає примірне 

чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад (у разі вибору способу 

організації харчування шляхом приготування та реалізації готових страв відповідним 

закладом самостійно), здійснює контроль за проходженням працівниками, які виконують 

посадові обов’язки, що пов’язані з організацією харчування здобувачів освіти/дітей, 

обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до законодавства та 

інформує керівника відповідного закладу, здійснює зняття проби готових страв (крім 

закладів оздоровлення та відпочинку з цілодобовим перебуванням); 

3) надає керівнику закладу освіти  пропозиції щодо режиму, способу, форми та 

графіка харчування, проведення чергувань працівників в їдальні, забезпечення питного 

режиму здобувачів освіти/дітей; 

4) веде загальний облік здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються гарячим 

харчуванням, у тому числі безоплатним гарячим харчуванням, а також здобувачів 

освіти/дітей з особливими дієтичними потребами; 

5) бере участь у роботі бракеражної комісії; 

6) здійснює контроль за умовами та строками зберігання харчових продуктів у 

закладі освіти; відповідністю харчових продуктів, що реалізуються через буфет 

встановленим МОЗ вимогам щодо організації харчування в закладах загальної середньої 

освіти; дотриманням примірного чотиритижневого сезонного меню та щоденного меню-

розкладу. 

 Медичний працівник закладу освіти: 

1) складає примірне чотиритижневе сезонне меню (в разі вибору способу організації 
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харчування шляхом приготування та реалізації готових страв відповідним закладом 

самостійно). Дозволяється використовувати меню, рекомендоване МОЗ, без погодження 

з територіальним органом Держпродспоживслужби; 

2) разом із завідувачем виробництва їдальні (харчоблоку) складає щоденне меню-

розклад (у разі вибору способу організації харчування шляхом приготування та реалізації 

готових страв відповідним закладом самостійно); 

3) здійснює контроль за проходженням працівниками відповідного закладу, які 

виконують посадові обов’язки, що пов’язані з організацією харчування здобувачів 

освіти/дітей, обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до 

законодавства; дотриманням правил особистої гігієни, наявністю гнійничкових 

захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників їдальні (харчоблоку) та 

інформує керівника закладу; 

4) бере участь у роботі бракеражної комісії. 

Засновник (засновники), керівник закладу освіти під час планування закупівель 

харчових продуктів для приготування страв повинен дотримуватися встановлених МОЗ 

вимог щодо організації харчування переліку харчових продуктів, які заборонено 

реалізовувати у шкільних буфетах та торговельних апаратах у закладах загальної 

середньої освіти та керуватися нормами харчування для відповідних вікових груп 

здобувачів освіти/дітей. 

Заплановані закупівлі харчових продуктів та/або послуг з харчування повинні на 100 

відсотків відповідати вимогам норм харчування. 

       Працівники, до посадових обов’язків яких належить організація харчування 

здобувачів освіти/дітей, повинні проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди 

відповідно до законодавства. 

Керівники закладів освіти, а також постачальники харчових продуктів та/або послуг 

з харчування несуть відповідальність за допуск до роботи працівників виключно за 

умови наявності у них особистої медичної книжки встановленого МОЗ зразка. 

Засновник (засновники) таких закладів, постачальники харчових продуктів та/або 

послуг з харчування несуть відповідальність за організацію проходження працівниками, 

до посадових обов’язків яких належить організація харчування, обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів та гігієнічної підготовки (навчання) відповідно до 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0662-13#n19


 



Прогнозовані показники фінансування Програми (грн.) 

№ 

п/п 

Розділ Програми 2021р. 

ЗДО 

2021р. 

ЗЗСО 

2022р. 

ЗДО 

2022р. 

ЗЗСО 

2023р. 

ЗДО 

2023р. 

ЗЗСО 

1.Забезпечення безкоштовним харчуванням: на 100 відсотків: 

1.1 дітей-сиріт 0 5д. 

5700 

     0 5д. 

15800 

0 5д. 

19360 

1.2 дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

0 6д. 

6840 

0 6д. 

19008 

0 6д. 

23232 

1.3 дітей з особливими 

освітніми 

потребами, які 

навчаються у 

спеціальних та 

інклюзивних 

класах (групах); 

 

10 д. 

23760 

21д. 

23940 

10д. 

52800 

21д. 

66528 

10д. 

63800 

21д. 

81312 

1.4 дітей із сімей, які 

отримують 

допомогу 

відповідно до 

Закону України 

“Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям” 

31д. 

73656 

142д. 

161880 

31д. 

163680 

142д. 

449856 

31д. 

197780 

142д. 

549824 

1.5 учнів закладів 

освіти, 

розташованих на 

територіях 

радіоактивного 

забруднення, а 

також дітей, 

евакуйованих із 

зони відчуження, 

дітей, які є особами 

з інвалідністю 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, і тих, 

що проживали у 

зоні безумовного 

(обов’язкового) 

відселення з 

моменту аварії до 

прийняття 

постанови про 

0 4д. 

4560 

0 4д. 

12672 

 4д. 

15488 



відселення, 

відповідно до 

Закону України 

“Про статус і 

соціальний захист 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

1.6 дітей з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

дітей, які мають 

статус дитини, яка 

постраждала 

внаслідок воєнних 

дій і збройних 

конфліктів 

      

1.7 дітей з числа осіб, 

визначених у статті 

10 Закону України 

“Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх 

соціального 

захисту” 

      

1.8 осіб інших 

категорій, 

визначених 

законодавством 

та/або рішенням 

органу місцевого 

самоврядування. 

      

2. Додаткове 

утримання у 

штатному розписі 

закладів освіти, 

які організовують 

самостійне 

харчування учнів, 

додаткових посад 

кухарів, 

підсобних 

робітників та 

комірників за 

рішенням сесії 

      



міської ради 

3. Оплата за 

спожиту 

електроенергію та 

комунальні 

послуги (вода, 

водовідведення, 

опалення) 

      

 

 

Т.в.о. секретар міської ради                                                               Ірина ЗАГНІЙНА 
  

 


