
 
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(II пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

    

№ 217/11-2018 

від 27 грудня 2018 року        м. Заставна 

 

 Про затвердження Програми  

«Про організацію харчування  дітей  

в навчальних та дошкільних комунальних 

 закладах Заставнівської міської ради на 2019 рік» 

  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002р.№ 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

спільного наказу Міністерства охорони здоров»я України та Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005р.№ 242\329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей 

в навчальних та оздоровчих закладах», керуючись ст.25, п.22 ст.26 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
  

1. Затвердити Програму « Про організацію харчування  дітей в навчальних та 

дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської ради на 2019 рік» (далі – Програма, 

додаток 1 додається). 

2. Встановити з 01.01.2019 року батькам або особам, які їх замінюють плату за 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 30,00 грн. в день (66,7%  батьківська 

плата), 15,00 грн. в день (33,3% кошти міського бюджету), у загальноосвітніх навчальних 

закладах в розмірі – 25 грн. в день (100% батьківська плата), окрім пільгових категорій. 

3. Надати пільгові умови для харчування вихованців дошкільних та учнів 

загальноосвітніх  навчальних закладів згідно додатку 2 (додається). 

4. Нарахування пільг здійснювати з моменту подачі відповідних документів. 

5.  Відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради до  01 

березня 2020 року надати міській раді інформацію про хід виконання Програми. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення та міжнародних відносин.   

  

 



 
 

                                                                 

Додаток 1 

 до рішення 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Назва Програми Програма « Про організацію харчування  дітей в навчальних та 

дошкільних комунальних закладах Заставнівської міської ради 

на 2019 рік»  

Підстава до розробки 

Програми 

Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», 

«Про охорону дитинства», 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

«Про здійснення державних закупівель» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 р. № 856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» 

Спільний наказ Міністерства охорони здоров»я України та 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р.№ 242\329 

«Про затвердження Порядку організації харчування  дітей в 

навчальних та оздоровчих закладах».  

Замовник Програми Заставнівська міська рада. 

Головний розробник 

Програми 

Постійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення та міжнародних відносин Заставнівської міської ради 

Головна мета Програми Створення умов для збереження здоров'я дітей підвищення рівня 

організації харчування, забезпечення вихованців та школярів 

раціональним та якісним харчуванням, дотримання наступності, 

послідовності у процесі удосконалення системи організації 

харчуванні вихованців і учнів навчальних закладів комунальної 

форми власності міста; забезпечення раціонального використання 

бюджетних коштів. 

Строки реалізації:  2019 рік. 

Джерела фінансування Бюджет міста Заставна. 

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством 

України. 

Обсяги фінансування Обсяг коштів  визначається рішенням сесії Заставнівської міської 

ради  «Про міський бюджет на 2019 рік»  

Очікувані кінцеві 

результати реалізації 

Програми 

• удосконалення єдиної системи харчування у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах; 

• створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців та 

школярів, їх гармонійному розвитку; 

• збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

• забезпечення якісним харчуванням вихованців та учнів пільгових 

категорій відповідно до законодавства України; 

- забезпечення пільгових умов оплати харчування вихованців та 

школярів інших категорій, які потребують соціальної підтримки, 

• поліпшення якості харчування вихованців та школярів; 

• формування навичок правильного та здорового харчування. 

 

 



 
 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

          Одним  із основних  завдань загальноосвітніх та дошкільних навчальних  закладів на 

сучасному етапі є збереження здоров’я дітей. 

          Має місце поступове зростання поширеності серед дітей та підлітків хвороб органів 

травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування. 

 Сьогодні питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається 

одним із найбільш актуальних та заслуговує на особливу увагу ще й тому, що сучасне 

навчання у школі потребує високого розумового та фізичного навантаження й 

супроводжується значними енерговитратами. Діти, відвідуючи додаткові заняття, гуртки, 

секції, групи продовженого дня, нерідко проводять у школі по 6-7 годин. 

 Враховуючи незадовільний фінансовий стан сімей міста Заставна та села Вербівці 

високий рівень бідності населення, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», є нагальна необхідність забезпечити безкоштовним 

харчуванням  такі категорії дітей, а саме: 

- учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів  пільгових категорій (дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у спеціальних  та інклюзивних класах, учнів із сімей, 

які отримують допомогу відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»,  дітей, батьки яких є учасниками військових дій у східних 

регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях в східних регіонах 

України або організації надання допомоги учасникам військових дій в східних регіонах 

України та внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції,  які мають відповідні підтверджуючі документи ). 

- учнів 5-11 класів пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних  та інклюзивних класах, дітей, батьки яких є учасниками військових дій у 

східних регіонах України, загиблими (померлими) під час участі у військових діях у східних 

регіонах України та внутрішньо переміщених з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції,  які мають відповідні підтверджуючі 

документи). 

 Згідно Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014  № 76-VIII органи місцевого 

самоврядування можуть забезпечувати харчуванням учнів інших категорій та передбачати на 

це відповідні видатки з місцевих бюджетів. 

 Слід також зазначити, що відповідно до  статті 35 Закону України «Про дошкільну 

освіту» організація та відповідальність за харчування дітей у комунальних дошкільних 

навчальних закладах покладаються на органи місцевого самоврядування, а також на 

керівників дошкільних навчальних закладів. 

 Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 



 
 

 Органи місцевого самоврядування забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у комунальних дошкільних навчальних закладах. 

 Виходячи з вищевикладеного, необхідним є розроблення заходів, спрямованих на 

вдосконалення системи організації харчування школярів та дітей дошкільного віку, які 

значну частину часу перебувають у навчальних закладах. 

 Так, станом на 1 грудня 2018 року у місті Заставна та селі Вербівці у 

загальноосвітніх навчальних закладах функціонує 3 їдальні, які забезпечують харчуванням 

719 учнів (69,8%), з них 360 - учні (35,0%) початкової школи, та 12 (100%) дітей дошкільного 

віку у Вербовецькому НВК. 

 Вартість харчування дітодня у 2018 році у загальноосвітніх навчальних закладах для 

учнів 5-11 класів пільгових категорій складала 20 грн, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей учасників АТО, учнів 1-4 класів – 20 грн. У загальноосвітніх 

навчальних закладах на території громади станом на 1 грудня 2018 року харчувалось 

безкоштовно 88 дітей пільгових категорій. 

 У дошкільних навчальних закладах міста у 2018 році вартість харчування дітодня 

складала 30 грн. 00 коп. З міського бюджету не виділялися кошти для дітей молодшого 

дошкільного віку та старшого дошкільного віку. Крім того, батьківська плата за харчування 

складала 100%. Діти пільгових категорій харчувалися безкоштовно. Всі витрати на ці цілі 

фінансувалися з районного бюджету. 

 Проте, у зв’язку із зростанням цін на продукти харчування виконати норми 

харчування та вкластися у виділені кошти на забезпечення харчуванням учнів і дітей 

дошкільного віку є неможливим. Щороку сума на забезпечення харчування збільшується у 

зв’язку з ростом цін на продукти харчування. 

  На 2019 рік  запланована вартість харчування учнів пільгових категорій 5-11 класів 

– 25 грн одноразове харчування (обід),  учнів пільгових категорій 1-4 класів – 25 грн , 

одноразове харчування (обід), для дітей дошкільного віку 45 грн., з яких 30 грн  – 

батьківська доплата, 15 грн. – кошти міського бюджету. 

  Харчування здійснюється на основі єдиного перспективного меню. 

3. МЕТА, ТЕРМІНИ  ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

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

рівня організації харчування, забезпечення вихованців дошкільних закладів і школярів 

раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових форм обслуговування учнів та 

нових технологій приготування їжі у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. 

Зважаючи на нестабільну ситуацію та зростання цін на продукти харчування 

Програму розроблено на 1 рік,.  

Основними завданнями Програми є: 

- вдосконалити єдину систему організації харчування у загальноосвітніх  та дошкільних 

навчальних закладах на території Заставнівської об’єднаної громади; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


 
 

-створити умови для повноцінного харчування вихованців дошкільних навчальних  закладів 

та учнів загальноосвітніх навчальних  закладів; 

- збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчування; 

- забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; 

- забезпечити пільгові умови оплати харчування вихованців дошкільних закладів та школярів 

інших категорій, які потребують соціальної підтримки. 

 

4. ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

№ 

п/п 

Заходи Джерела 

фінансування 

 Відповідальні за виконання 

                                         Організаційно – методичне забезпечення 

1.1 Складання та оновлення бази даних 

дітей, які потребують  

безкоштовного харчування. 

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти  

1.2 Оформлення  інформаційних 

куточків   для учнів та батьків щодо 

харчування дітей. 

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти 

1.3 Залучення працівників  медичних 

установ  до роз’яснювальної та 

санітарно – просвітницької роботи 

зі школярами та їх батьками  щодо 

здорового та повноцінного   

харчування. 

Не потребує Керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти 

 

Організація харчування у загальноосвітніх шкільних закладах 

 

2.1 Забезпечення безкоштовним 

одноразовим харчуванням (обід) 

учнів учнів 1-11 класів пільгових 

категорій (дітей - сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей з 

малозабезпечених сімей); дітей, які 

прибули до м. Заставна та с. 

Вербівці з Донецької та Луганської 

областей;  дітей, батьки яких  є 

учасниками воєнних дій у східних 

регіонах  України, та дітей 

загиблих батьків під час  воєнних 

дій. 

 

Кошти міського 

бюджету 

Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної 

освіти 

№ 

п/п 

Заходи Джерела 

фінансування 

 Відповідальні за виконання 



 
 

Організація харчування у дошкільних навчальних закладах 

 Забезпечення трьох разовим 

харчуванням дітей дошкільного 

віку з частковою оплатою з 

місцевого бюджету 

Кошти міського 

бюджету – 

33,3%; 

Батьківська 

плата – 66,7% 

Відділ  освіти, культури,  

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів дошкільної 

освіти 

2.2 Організація раціонального  

харчування з урахуванням віку і 

стану здоров'я учнів   5-11 класів  

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти 

2.3 Дотримання санітарно-гігієнічних 

норм щодо організації харчування, 

оптимального режиму роботи 

їдалень  

Не потребує Керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти  

2.4 Здійснення контролю за  

організацією харчування у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах із залученням батьків та 

громадськості. 

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

охорони здоров’я, молоді та 

спорту міської ради, керівники 

закладів шкільної та 

дошкільної освіти  

2.5 Проведення роботи щодо 

збільшення кількості учнів, які 

охоплені гарячим харчуванням. 

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти 

2.6 Проведення подальшого 

впровадження дієтичного 

харчування та організація 

дієтичного харчування для дітей, 

які  його потребують.  

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти  

Підвищення якості харчування учнів 

3.1 Розширення асортименту страв 

шкільного меню.  

Не потребує Відділ  освіти, культури,  

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти 

3.2 Розробка перспективного меню з 

використанням вимог Постанови   

Кабінету Міністрів   України    від 

22.11.04  №1591   “Про 

затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих 

закладах” (зі змінами) та продуктів     

підвищеної харчової і    біологічної 

цінності. 

Не потребує Відділ  освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради, 

керівники закладів шкільної та 

дошкільної освіти 

 

 

 

 

 



 
 

5. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
  

Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до кошторису, 

після затвердження його рішенням сесії Заставнівської  міської ради в межах бюджетних 

асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації харчування у 

загальноосвітніх  та дошкільних навчальних закладах комунальної власності м. Заставна та 

с.Вербівці, а саме:  

- харчування вихованців дошкільних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів пільгових категорій та  інших категорій, які потребують соціальної підтримки,    в 

обсязі 100% від вартості харчування на день: 

В загальноосвітніх навчальних закладах за кошти міського бюджету організовується 

харчування учнів 1-11 класів з числа: 

  - дітей – сиріт; 

-  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 - дітей  з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям» 

-  дітей з особливими  освітніми потребами , які навчаються в інклюзивних класах; 

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків; 

- дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та беруть 

участь в операції об’єднаних збройних сил; 

- дітей, з сімей батьки яких отримали  інвалідність як учасники  бойових дій; 

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної 

операції та воєнних операцій об’єднаних сил; 

В дошкільних навчальних закладах за кошти міського бюджету організовується 

харчування для: 

-  дітей - сиріт, 

- дітей позбавлених батьківського піклування, 

- дітей – інвалідів, 

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

соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції; 

-  дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків,   

- дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та беруть 

участь в операції об’єднаних збройних сил; 

- дітей, з сімей батьки яких отримали  інвалідність як  учасники бойових дій; 

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної 

операції та воєнних операцій об’єднаних сил. 

  

Харчування гарячими обідами  учнів 5-11 класів не пільгових категорій здійснюється 

 за батьківські кошти, оплата комунальних послуг харчоблоків здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, які в подальшому відшкодовуються  надавачем послуг з 

організації харчування. 

  У дошкільних навчальних закладах та підрозділах у складі навчально – виховних 

комплексів з міського бюджету оплата здійснюється в обсязі не більше ніж 33,3% від 

вартості харчування однієї дитини в день. 

  

 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

  



 
 

 Реалізація заходів Програми дозволить: 

- забезпечити соціальний захист дітей пільгових категорій; 

- збільшення кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, охоплених гарячим 

харчуванням; 

- забезпечити безкоштовним одноразовим харчуванням (сніданками) учнів 1-4 класів; 

- частково забезпечити харчування дітей дошкільного віку; 

- забезпечити нормальний розвиток дітей, що безпосередньо залежить від якості 

їхнього харчування; 

- забезпечити покращення умов організації  харчування дітей у загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладах міста. 

 - створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців дошкільних навчальних 

 закладів, школярів загальноосвітніх навчальних закладів, їх гармонійному розвитку; 

- забезпечення якісного та збалансованого харчування вихованців дошкільних закладів 

 та школярів загальноосвітніх навчальних закладів; 

  

 Зважаючи на нестабільну ситуацію та зростання цін на продукти харчування Програму 

розроблено на 1 рік,.  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, виходячи з 

наявних кошторисних призначень на 2019 рік, та інших джерел незаборонених 

законодавством.      

7. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

  
        Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, культури, охорони 

здоров’я, молоді та спорту Заставнівської міської ради.  

 Відділ освіти, молоді та спорту міської ради   забезпечує постійну координацію 

процесу організації харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю 

продукції, що надходить до шкільних їдалень та їдалень дошкільних навчальних закладів, 

здійснює облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Заставнівська міська рада. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійними комісіями 

Заставнівської  міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна 

політика та спорт), з промисловості, економічного розвитку та власності, громадськими 

організаціями. 

  

 

Секретар міської ради                  Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          



 
 

  Додаток 2 

  до рішення Заставнівської міської ради 

                                                                від 27 грудня 2018 року 

№ 217/11-2018 

 

Категорії 

вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх  навчальних закладів м. Заставна і          

с. Вербівці, харчування яких здійснюється за кошти міського бюджету 

 

В дошкільних навчальних закладах за кошти міського бюджету (у розмірі 100%) 

організовується харчування для: 

-  дітей - сиріт, 

- дітей позбавлених батьківського піклування, 

- дітей – інвалідів, 

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

соціальну   допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції; 

-  дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків,   

- дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та беруть 

участь в операції об’єднаних збройних сил; 

- дітей, з сімей батьки яких отримали  інвалідність як  учасники бойових дій; 

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної 

операції та воєнних операцій об’єднаних сил; 

- дітей, які прибули до м. Заставна та с. Вербівці з Донецької та Луганської областей. 

Всі інші вихованці дошкільних освітніх закладів фінансуються з міського бюджету у 

розмірі 33,3% від загальної вартості харчування однієї дитини в день, або це становить 15 

грн.  

В загальноосвітніх навчальних закладах за кошти міського бюджету організовується 

харчування учнів 1-11 класів з числа: 

  - дітей – сиріт; 

-  дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 - дітей  з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім»ям» 

-  дітей з особливими  освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; 

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків; 

- дітей, батьки яких безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та беруть 

участь в операції об’єднаних збройних сил; 

- дітей, з сімей батьки яких отримали  інвалідність як учасники  бойових дій; 

- дітей, батьки  яких отримали поранення під час проведення антитерористичної 

операції та воєнних операцій об’єднаних сил; 

- дітей, які прибули до м. Заставна та с. Вербівці з Донецької та Луганської областей. 

 

 

                      

                  Секретар міської ради                                                  Р. Леванін 


