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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ  

              

Назва Програми  Програма «Шкільне харчування» на  2020-2021 роки 

Підстава до 

розробки  

Програми 

 

 Закони України «Про освіту»; 

 «Про загальну середню освіту»; 

« Про охорону дитинства»; 

 «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів України»  

від 24.12.2015 року № 911-VІІІ     

Розробник  

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту   Корюківської  

міської ради 

Виконавець Відділ освіти, культури, молоді та спорту   Корюківської  

міської ради 

Строки реалізації  

Програми: 

 2020 - 2021 роки. 

Джерела 

фінансування 

Міський  бюджет  

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством 

України. 

Обсяги 

фінансування  

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 

школярів, їх гармонійному розвитку; 

  охоплення гарячим харчуванням учнів, що харчуються за 

батьківську плату 

 забезпечення безоплатним харчуванням учнів  пільгових 

категорій (відповідно до чинного законодавства);  

 поліпшення якості харчування школярів; 

 формування навичок правильного та здорового харчування;   

 впровадження нових технологій в організацію          

харчування. 

 

 

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма  «Шкільне харчування» на 2020 - 2021 роки (далі Програма) 

розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів України»  від 24.12.2015 

року № 911-VІІІ. 

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 загальної середньої освіти належить до пріоритетних 

завдань місцевої влади. 

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської міської ради  

забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими 

нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію 

безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про охорону дитинства».            

  Заклади  загальної середньої освіти Корюківської міської ради  мають 

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

харчування усіх школярів 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 

забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.  

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування  школярів. 
 

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 раціональним і якісним харчуванням, 

удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її 

функціонування;   

 

Реалізація Програми дасть змогу:  

 

 збільшити кількість учнів, 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 відповідно до 

кошторису, після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах 

бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  

 Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації 

харчування у  закладах загальної  середньої освіти Корюківської міської ради, а 

саме:  

  - безкоштовне одноразове харчування учнів пільгових категорій: 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів 1- 11 

класів; учнів 1- 4 класів із 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 з числа 

учнів 1- 11 класів. 

-утримання штатних одиниць   (кухарів,  підсобних робітників та 

комірників) шкіл, для організації харчування учнів пільгових категорій та 

учнів,  що харчуються за батьківську плату; 

  

 -оплата послуг, пов’язаних з організацією харчування учнів пільгових 

категорій та учнів,  що харчуються за батьківську плату. 
 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

      

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: 

   створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх 

гармонійному           розвитку;   

 забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; 

 організація харчування учнів 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, 

культури, молоді та спорту  Корюківської міської ради. Контроль за 

виконанням Програми здійснює Корюківська  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 загальної 

середньої освіти  

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

Постійно   

1.2 Оформлення  

інформаційних куточків   

для учнів та батьків щодо 

харчування дітей 

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

  

2019 

1.3 Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують  харчування 

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

Постійно  



 

 

1.4 Залучення медичних 

працівників     до 

профорієнтаційної  та 

санітарно – просвітницької 

роботи із школярами щодо 

правильного   харчування     

Не потребує заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

2020-2021 

1.5 Організація та проведення 

нарад  для працівників 

харчоблоків  

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Постійно  

 

2. Організація харчування у  закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради  

2.1 Забезпечення 

безкоштовним    

харчуванням: 

-дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування з числа учнів 1- 

11 класів;  

-учнів 1- 4 класів із 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 з числа учнів 1- 11 

класів. 

Міський 

бюджет 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, міська 

рада 

 2020-2021  

 

 

 

2.2 Організація харчування 

учнів 1 - 11 класів за 

батьківську плату 

 

Міський 

бюджет 

батьківська 

плата  

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

постійно 

2.3 Дотримання санітарно-

гігієнічних норм щодо 

організації харчування, 

оптимального режиму 

роботи їдалень  

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

 постійно 



 

 

середньої 

освіти         

  

 

                 Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.) 
 

№ 

п/п 

Розділ Програми 2020 

рік 

2021 

рік 

Разом 

1 Забезпечення безкоштовним    

харчуванням: 

- дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з числа учнів  

1- 11 класів;  

- учнів 1- 4 класів із 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 з 

числа учнів 1- 11 класів. 

356,0 400,0 756,0 

 

2 

 

Додаткове введення у штатний розпис 

шкіл, які організовують самостійне 

харчування учнів, додаткових посад 

кухарів, підсобних робітників та 

комірників за рішенням сесії міської ради 

780,0 800, 0 1580, 0 

3 

 

 

Оплата за спожиту електроенергію та 

комунальні послуги (вода, водовідведення, 

опалення)  

180, 0 200, 0 380, 0 

 

   

Секретар міської ради                                                                      С.ОЛІЙНИК 
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