
                                         АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ №2 

Про затвердження Програми з організації харчування учнів та 
вихованців у закладах освіти Арцизької міської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 25, до пункту 22 частини 1  статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 56 Закону України «Про 

освіту», частини 7 статті 20 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,    

статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статей 5, 6 Закону України «Про 

охорону дитинства», Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року  

№856  «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», від 26 серпня  2002 року №1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24 березня 2021 

року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  рішень  Арцизької міської 

ради  від 24 грудня 2021 року № 1095 - VІІІ  «Про затвердження вартості харчування 

та встановлення пільгових умов оплати за харчування та встановлення пільгових 

умов оплати за харчування в закладах дошкільної освіти Арцизької міської ради на 

2022 рік», від 24 грудня 2021 року №1096-VІІІ  «Про затвердження вартості 

харчування та встановлення пільгових умов оплати за харчування  в закладах 

загальної середньої освіти Арцизької міської ради на 2022рік» з метою організації 

якісного харчування дітей у закладах освіти, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Програму з організації харчування учнів та вихованців у 

закладах освіти Арцизької міської ради на 2022 рік (далі – Програма), що додається. 
2. Відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської  ради забезпечити 

виконання Програми.  

3. Фінансовому управлінню Арцизької міської  ради передбачати витрати на 

реалізацію зазначеної Програми.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

міської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров`я та соціального 

захисту населення.  

 

 

 
Проєкт рішення підготовлений  

Відділом освіти, молоді та  

спорту Арцизької міської ради 

 

 

 

 



Аркуш погодження  до проекту рішення 
 

 «Про затвердження програми з організації харчування учнів та вихованців в 

закладах освіти Арцизької міської ради на 2022-2024 роки» 

 

 

Секретар міської ради  

«___» __________ 2021 року__________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 

 

Перший заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2022 року__________ Тетяна БАХЧЕВАН 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 «___» __________ 2022 року__________ Оксана СТОЯНОВА 

 

 

Начальник юридичного відділу міської ради 

 «___» __________ 2022 року__________ Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Начальник  відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради                                 

 «___» __________ 2022 року  __________ Людмила ЖОСАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до проекту  рішення  міської ради 

  

 

Програма з організації харчування учнів та вихованців  
у закладах освіти Арцизької міської ради на 2022  рік 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Розробник  Програми Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

Учасники програми 
Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради, 

керівники  закладів  освіти. 

Термін реалізації програми 2022  рік 

 

Джерела фінансування 
Бюджет Арцизької міської територіальної громади,  

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України 

Обсяги фінансування (тис.грн.) 2022 рік 7948,33 

Бюджет Арцизької міської 

територіальної громади  

            (тис. грн.)  

2022 рік 7948,33 

Кошти інших джерел (тис.грн.) 2022 рік 0,00 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма з організації харчування учнів та вихованців у закладах освіти 

Арцизької міської ради на 2022  рік (далі – Програма) розроблена на 

виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанов 

Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856  «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

від 26 серпня  2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 02 лютого 2011 року 

№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 обкладання податком на 

додану вартість», від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та 

Порядку харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку»,  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 

2020 року № 2205,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

24 березня  2016 року № 234, Постанов Головного державного санітарного 

лікаря України від 25 серпня 2021 року № 8 «Про затвердження 



протиепідемічних заходів у закладах дошкільної  освіти на період карантину у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», від 06 вересня 

2021 року №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)», рішень Арцизької міської ради від 24 грудня 2021 року № 1095-

VІІІ  «Про затвердження вартості харчування та встановлення пільгових умов 

оплати за харчування в закладах дошкільної освіти Арцизької міської ради на 

2022 рік», від 24 грудня 2021 року №1096-VІІІ  «Про затвердження вартості 

харчування та встановлення пільгових умов оплати за харчування  в закладах 

загальної середньої освіти Арцизької міської ради на 2022 рік»,  з метою 

додаткового соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без 

батьківського піклування, дітей учасників Антитерористичної операції, 

Операцій об’єднаних сил, дітей учасників бойових дій на території інших 

країн, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей з 

особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, які відвідують заклади 

освіти,  дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, які 

перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

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, безпечним і раціональним 

харчуванням. 

Відділ  освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради забезпечує 

координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами 

і якістю продукції, яка надходить до  їдалень закладів освіти, організацію 

безоплатного харчування учнів та  вихованців  пільгових категорій відповідно 

до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства». Забезпечення 

харчування  дітей пільгових категорій у закладах  освіти  належить до 

пріоритетних завдань місцевої влади. 

26 закладів освіти мають приміщення їдалень та обідні зали, в яких 

створені умови для організації гарячого харчування усіх здобувачів освіти та 

забезпечення 3 закладів буфетною продукцією.   

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для 

організації повноцінного, безпечного та  якісного харчування учнів та 

вихованців, зокрема пільгових категорій. 



3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я 

дітей,  підвищення рівня організації  харчування, забезпечення раціональним, 

якісним та безпечним  харчуванням, зокрема дітей пільгових категорій. 

Основними завданнями Програми є: 
удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації 

витрат на її функціонування;   

створення умов для повноцінного харчування дітей; 
поліпшення якості харчування; 

забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій. 

Реалізація Програми дасть змогу:  
забезпечити харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, учнів 

1-4-х, 5-11 класів, учнів-вихованців груп продовженого дня; 

збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням;  

забезпечити якісним та безпечним  харчуванням дітей пільгових 

категорій, у тому числі: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей з особливими освітніми потребами; дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей з 

інвалідністю, які відвідують заклади освіти;  дітей зареєстрованих як 

внутрішньо переміщені особи; дітей учасників бойових дій на території інших 

країн; дітей учасників Антитерористичної операції  та Операцій об’єднаних 

сил;  дітей з малозабезпечених родин; дітей, які перебувають на обліку служби 

у справах дітей як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах;  

сформувати навички правильного та здорового 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 цієї 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 системи організації харчування, яка забезпечить 

раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних та інших коштів.  

4. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється з місцевого бюджету, батьківської 

плати, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  



Харчування дітей, визначених п.п. 2.3 п. 2 заходів Програми, 

здійснюється при умові внесення батьківської плати (або коштів інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством)  до 10 числа поточного 

місяця на спеціальні рахунки відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради. 

Показники фінансування Програми на 2022 роки (тис. грн.) 

№ 
з/п 

Розділ програми 
Вартість на 
один день 

(грн.) 

Потреба на 
2022 рік  (тис. 

грн.) 

У тому числі 

Бюджет 
Арцизької 

міської 
територіальн

ої громади  
(тис. грн.) 

Інші джерела 
фінансування 

(тис. грн.) 

1. Організація повноцінного та 

якісного харчування учнів 1-4 

класів (сніданками) до 1 червня 

2022 року 

25,0 2294,385 2294,385 0,00 

2 Організація повноцінного та 

якісного харчування учнів 1-4 

класів пільгових категорій 

(сніданками) з 01.09.2022 року : 

дітей-сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, 

які навчаються в інклюзивних 

класах, дітей з інвалідністю, які 

відвідують заклади освіти, дітей 

зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, дітей учасників 

бойових дій на території інших 

країн, дітей учасників 

Антитерористичної операції  та 

Операцій об’єднаних сил, дітей з 

малозабезпечених родин, дітей, які 

перебувають на обліку служби у 

справах дітей як такі, що 

опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

25,0 634,125 634,125 0,00 



2. Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів 5-11 класів 

пільгових категорій: 

  учнів пільгового контингенту 5-11 

класів (сніданками): 

 дітей-сиріт, та дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, 

які навчаються в інклюзивних 

класах, дітей з інвалідністю, які 

відвідують заклади освіти,  дітей 

зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, дітей учасників 

бойових дій на території інших 

країн, дітей учасників 

Антитерористичної операції  та 

Операцій об’єднаних сил,  дітей, які 

перебувають на обліку служби у 

справах дітей як такі, що опинилися 

у складних життєвих обставинах. 

25,0  351,0 351,0 0,00 

3. Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів під час 

оздоровчого періоду (пришкільні  

табори відпочинку) 

42,0 
За наявністю 

коштів 

За наявністю 

коштів 
0,0 

4. Забезпечення безкоштовним 

харчуванням  учнів  пільгових 

категорій - вихованців груп 

продовженого дня (рішення 

Арцизької міської ради  від 

24.12.2021 року 

 № 1096 - VІІІ) 

25,0 143,0 143,0 0,0 

5. Забезпечення безкоштовним 

харчуванням пільгового 

контингенту вихованців ЗДО 

(рішення сесії Арцизької міської 

ради  від 24.12.2021 року № 1095 - 

VІІІ) 

42,0 317,52 317,52 0,0 

6. Оплата 60 % від загальної суми 

харчування вихованцям ЗДО 

непільгових категорій 

25,2 3084,48 3084,48 0,00 

7.  Оплата 80 % від загальної суми 

харчування вихованцям ЗДО з 

багатодітних родин  

33,6 834,624 834,624 0,00 

8. Оздоровлення дітей ЗДО 4,2 206,456 206,456 0,00 

9. Забезпечення харчуванням 

пільгового контингенту вихованців  

дошкільних структурних 

підрозділів ЗЗСО, оплата 80 % від 

загальної суми харчування 

вихованцям 

33,6 21,42 21,42 0,00 



10. Забезпечення харчуванням 

непільгового контингенту 

вихованців  дошкільних 

структурних підрозділів ЗЗСО, 

оплата 60 % від загальної суми 

харчування вихованцям 

25,2 57,12 57,12 0,00 

11. Оздоровлення дітей дошкільних 

підрозділів  
4,2 4,2     4,2  

                       Всього  7948,33  7948,33 0,00 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Реалізація основних завдань Програми забезпечить: 
створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей закладів освіти, 

їх гармонійному  розвитку;   

якісне, безпечне  та збалансоване харчування дітей; 

харчування учнів та вихованців пільгових категорій відповідно до 

чинного законодавства, а також дітей вимушених переселенців, дітей 

учасників бойових дій на території інших країн;  

формування навичок правильного та здорового харчування; 

змінення підходу до організації харчування через створення гнучкої 

системи харчування; 

раціональне і ефективне використання бюджетних коштів. 

6. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 
Організація виконання Програми покладається на Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької міської ради.  

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною 

комісією міської  ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та 

соціального захисту населення. 

7. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 
п/п. 

Заходи 
Джерела 

фінансування 
Виконавці 

Термін 
виконання 

1.Організаційно – методичне забезпечення 

1.1 Оформлення  інформаційних куточків   

для учнів  та батьків щодо харчування 

дітей 

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради, заклади    

освіти міської ради 

 

2022 рік 

1.2 Складання та оновлення бази даних 

дітей, які потребують  безкоштовного 

харчування 

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради, заклади    

освіти міської ради 

Постійно  

1.3 Залучення працівників медичних ус-

танов  до профорієнтаційної та 

санітарно-просвітницької роботи зі 

здобувачами освіти щодо 

правильного харчування 

Не потребує  Заклади освіти міської 

ради 

Постійно 



1.4 Організація та проведення нарад  для 

працівників харчоблоків з залученням 

спеціалістів Держпродспоживслужби. 

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради, заклади    

освіти міської ради 

Постійно  

2. Організація харчування у закладах освіти Арцизької міської ради 

2.1 Забезпечення безкоштовним    

харчуванням вихованців  закладів 

дошкільної освіти: 

дітей-сиріт;  

дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

дітей з особливими освітніми 

потребами; 

дітей батьків - учасників 

Антитерористичної операції, Операції 

об’єднаних сил ;  

дітей учасників бойових дій на 

території інших країн; 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи, дітей з 

інвалідністю, дітей, які перебувають 

на обліку служби у справах дітей як 

такі, що опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Бюджет 

Арцизької міської 

територіальної 

громади  

 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради 

2022 рік 

2.2 Забезпечення безкоштовним    

харчуванням учнів закладів загальної 

середньої  освіти: 

учнів 1-4 класів (сніданками); 

учнів пільгового контингенту 5-11 

класів (сніданками): 

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних класах, 

дітей з інвалідністю, які відвідують 

заклади освіти,  дітей, зареєстрованих 

як внутрішньо переміщені особи, 

дітей учасників бойових дій на 

території інших країн, дітей 

учасників Антитерористичної 

операції  та Операцій об’єднаних сил,  

дітей з малозабезпечених родин, 

дітей, які перебувають на обліку 

служби у справах дітей як такі, що 

опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

Бюджет 

Арцизької міської 

територіальної 

громади  

 

 

Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради 

2022 рік 

2.4 Забезпечення харчування учнів груп 

продовженого дня закладів загальної 

середньої освіти відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів 

Пільговий 

контингент-100% 

за рахунок 

бюджету 

Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради 

2022 рік 



України від 02.02.2011 року  № 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» 

Арцизької міської 

територіальної 

громади  

 (рішення  

від 24 грудня 2021 

року № 1096-

VІІІ); 

Непільговий 

контингент – 

100% за рахунок  

батьків. 

2.5 Організація та забезпечення 

харчування дітей у  пришкільних 

таборах відпочинку  при закладах   

освіти  Арцизької міської ради 

Бюджет 

Арцизької міської 

територіальної 

громади  

та кошти не 

заборонені 

чинним 

законодавством 

Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради, заклади    

освіти міської ради 

У період 

оздоровчої 

кампанії 

2.6 Дотримання санітарно-гігієнічних 

норм щодо організації харчування, 

оптимального режиму роботи їдалень 

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради 

 Постійно 

3. Підвищення якості харчування учнів 

3.1 Розширення асортименту страв,  

буфетної продукції згідно з 

Постановою КМУ від 24 березня 2021 

року №305 «Про затвердження норм 

та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» та   

нового Санітарного регламенту  

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту , заклади 

освіти міської ради 

 Постійно 

 

3.2 Розробка перспективного меню з 

використанням норм відповідно до 

чинного законодавства 

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради, заклади 

освіти міської ради 

 2022 рік 

3.3 Контроль за якістю та безпекою, 

дотриманням термінів, умов 

зберігання та реалізації продуктів, за 

поставкою продуктів харчування  

Не потребує Відділ освіти, молоді 

та спорту Арцизької 

міської ради, заклади 

освіти міської ради 

Постійно 

3.4 Організація роботи щодо підготовки 

шкільних їдалень та харчоблоків до 

початку нового навчального року 

Бюджет 

Арцизької міської 

територіальної 

громади  

Заклади освіти 

Арцизької  міської 

ради, Відділ освіти, 

молоді та спорту 

2022 рік  

(до 15 серпня) 

 

 


