
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ       

Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;                            

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 143 
 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 

грудня 2020 року № 43 "Про затвердження Міських програм" 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України «Про повну загальну середню 

освіти»,  враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді та спорту 

Липовецької міської ради від 26 січня 2021року № 38, висновки постійних 

комісій міської ради з гуманітарних питань; з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 

2020 року № 43 "Про затвердження Міських програм" такі зміни: 

Пункт 1.9. «Міська програма «Шкільне харчування» на 2021 рік, 

додаток 9» частини 1. «Затвердити Міські програми» викласти у новій 

редакції згідно з додатком. 

 

2. Пункт 1.9. частини 1 рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 

грудня 2020 року № 43 "Про затвердження Міських програм" вважати таким, що 

втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО); з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 
В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток  

до рішення  

7 сесії 8 скликання  

29 січня 2021 року № 143 

 

 

 

Міська програма «Шкільне харчування» на 2021 рік  

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. 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 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет 

Липовецької міської 

ради 

4. Відповідальний виконавець Програми Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

5. Учасники Програми Управління освіти, 

культури, молоді та 

спорту, ЗОШ. 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів необхідних для реалізації 

Програми 

1 837 500,0 грн., з них:  

1 300 000,0 грн. -  

загальний фонд 

 537 500,0 грн. – 

понадпланові. 

 



 

2. Загальні положення 

Міська програма «Шкільне харчування» на 2021 рік (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, Постанови Кабінету Міністрів від 22.11. 200 4 р № 

1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», Наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2005 р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Наказ Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 р. № 620/563 

«Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах». 

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. Управління 

освіти, культури, молоді та спорту Липовецької 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». 

На території громади функціонує 12 загальноосвітніх навчальних закладів 

та 2 філії, у яких навчається 2060 учні. Сьогодні питання організації харчування 

дітей у навчальних закладах залишається одним із найбільш актуальних у 

зв’язку зі змінами у законодавчій базі, а саме: внесено зміни до законодавчих 

актів з питань, що стосуються організації харчування дітей в навчальних 

закладах. Безоплатним харчуванням мають бути забезпеченні лише: 

 діти-сироти;  

 діти, позбавлені батьківського піклування; 

 діти з особливими освітніми проблемами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах; 

 діти з інвалідністю згідно законодавства; 

 учні 1-4 класів; 

 учні 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; 

 діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів відповідно 

до ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

 діти учасників АТО та дітей, батьки яких постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС. 



Організація харчування дітей у навчальних закладах належить до 

пріоритетних завдань виконавчих органів місцевого самоврядування, які мають 

право забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на 

зазначену мету видатки з місцевих бюджетів. 

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для 

організації повноцінного і якісного харчування школярів. 

 

3. Мета програми  

Основною метою Програми є: 

 розвиток форм організації здорового харчування учнів загальноосвітніх 

шкіл; 

 здійснення комплексу заходів щодо подальшого розвитку системи 

організації шкільного харчування, яке б відповідало сучасним вимогам 

санітарних правил і норм; 

 забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням з метою 

зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної 

діяльності; 

 забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у загальноосвітніх 

школах, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції з 

урахуванням санітарно-гігієнічних вимог; 

 активізація ролі громадськості у вирішенні проблем організації 

правильного харчування із залученням органів місцевого самоврядування, 

батьків та спонсорів, здійснення контролю з боку громадськості. 

 

4. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

1. Створення єдиної системи харчування; 

2. Удосконалення управління системою організації харчування, 

оптимізації витрат на її функціонування; 

3. Створення умов для повноцінного харчування учнів; 

4. Збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

5. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів пільгових 

категорій. 

З метою забезпечення учнів гарячим харчуванням, утримувати посади 

кухарів, підсобних робітників, комірників за рахунок коштів місцевого бюджету, 

керуючись Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних 

закладів (наказ МОН України від 06.12.2010 року №1205). 

Витрати за використану електроенергію та водовідведення здійснювати за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів із числа 

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

отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям", дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах здійснюються за рахунок 



коштів місцевого бюджету та залученням позабюджетних коштів (спонсорів, 

сільськогосподарських формувань) інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України.  

Вартість харчування одного діто-дня – 12 грн.  

 

6. Очікувані результати реалізації програми 

Реалізація заходів Програми дозволить: 

 поліпшити якість харчування, організувати його безпеку, збалансованість; 

 збільшити кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 

 поліпшити показники здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл, створити 

сприятливі умови для його збереження й зміцнення, нормального росту й 

розвитку учнів; 

 сприяти формуванню в учнів культури харчування й почуття 

відповідальності за своє здоров'я; 

 створити в їдальнях і на харчоблоках умови, що відповідають вимогам, 

санітарно-епідеміологічним правилам і нормам, удосконалювати естетичне 

оформлення обідніх залів; 

 здійснити комплексний підхід до оснащення загальноосвітніх шкіл 

сучасним технологічним і холодильним устаткуванням, інвентарем відповідно 

до сучасних вимог технології харчового виробництва. 

 раціонально та ефективно використовувати бюджетні та позабюджетні 

кошти.  

  

7. Основні заходи Програми 

№  

п/п 
Заходи 

Джерела 

фінансування 
Виконавці 

Термін 

виконання 

1. Організаційно-методичне забезпечення 

1.1 Створення єдиної 

системи організації 

харчування у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

 Постійно 

1.2 Оформлення 

інформаційних куточків 

для учнів та батьків щодо 

харчування дітей 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

Постійно 

1.3 Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують 

безкоштовного 

харчування 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту, відділ 

соціального 

захисту, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Постійно  



1.4 Залучення працівників 

медичних установ до 

профорієнтаційної та 

санітарно-просвітницької 

роботи зі школярами   

Не потребує Загальноосвітні 

навчальні 

заклади, заклади 

охорони 

здоров’я міста 

2021 рік 

1.5 Контроль за організацією 

харчування учнів 

Не потребує Директори ЗОШ Постійно 

 

2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Липовецької 

територіальної громади 

 

2.1 

Організація гарячого 

харчування дітей  1-4 

класів 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування, 

не заборонені 

законодавством 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

2021 рік 

2.2 Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням дітей 

батьків – учасників АТО 

та дітей, батьки яких 

постраждали внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

Місцевий 

бюджет 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

2021 рік 

2.3 Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням учнів із 

числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування   

Місцевий 

бюджет 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

2021 рік 

2.4 Організація харчування 

дітей пільгових категорій  

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування, 

не заборонені 

законодавством 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

2021 рік 

2.5 Проведення перевірок 

щодо організації 

харчування у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Не потребує  Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

2 рази в 

рік  



3. Підвищення якості харчування учнів 

3.1 Розширення асортименту 

страв, буфетної продукції 

Не потребує Згідно із чинним 

законодавством 

(Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту) 

Постійно  

3.2 Розробка перспективного 

меню 

 Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та спорту 

 Постійно 

3.3 Контроль за якістю та 

безпекою,дотриманням 

термінів, умов зберігання 

та реалізації продуктів, за 

поставкою продуктів 

харчування з наявністю 

сертифікатів 

відповідності, посвідчень 

про якість 

 Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Постійно 

3.4 Організація роботи щодо 

підготовки шкільних 

їдалень до початку 

нового навчального року 

Не потребує Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Щорічно 

до 25 

серпня 

3.5 

 

Впровадження постійно 

діючої процедури, 

заснованої на принципах 

системи аналізу 

небезпечних факторів та 

контролю у критичних 

точках (системи НАССР) 

в навчальних закладах. 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування, 

не заборонені 

законодавством 

Управління 

освіти, культури, 

молоді та 

спорту, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Протягом 

року 

  

8. Контроль за заходами виконання Програми 

Координацію виконання Програми та контроль за використанням коштів, 

виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з гуманітарних 

питань та комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту організовує контроль за 

станом впровадження і реалізації заходів цієї Програми та в термін до 01 

листопада 2021 року надає узагальнюючу інформацію виконавчому комітету 

Липовецької міської ради про стан її виконання. 



Програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань виконавцями, 

передбаченими програмою. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює 

управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради - 

відповідальний виконавець.  

Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади відповідно 

до законодавчих та нормативно-правових актів України. 

Управління освіти, культури, молоді та спорту відповідальний виконавець 

програми, раз на рік подає міській раді узагальнену інформацію про стан та 

результати її виконання.  

Управління освіти, культури, молоді та спорту, як відповідальний 

виконавець програми, щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів 

виконання програми, та при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності 

продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, 

уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, 

строків виконання програми та окремих заходів тощо. 
 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 

 


