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Про затвердження міської програми 
«Харчування учнів закладів загальної середньої 
освіти міста Вараш» на 2019 рік

На підставі частини третьої статті 21 Закону України «Про загальну 
середню освіту», абзаців другого, п’ятого частини третьої статті 5 Закону 
України «Про охорону дитинства», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів 
України від 02.02.2011 № 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» в зв’язку з прийняттям Закону 
України від 24.12.2015 № 911 -VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України», керуючись підпунктом «а» пункту 3 частини першої статті 91 
Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною 
2 статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Вараська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити міську програму «Харчування учнів закладів загальної 
середньої освіти міста Вараш» на 2019 рік (далі -  Програма), що додається.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з 
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених 
рішенням міської ради про бюджет міста на 2019 рік.

3. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради:
3.1. Забезпечити виконання Програми.
3.2. Інформувати міську раду про реалізацію заходів Програми в січні 

2020 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків, постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та



інвестиційної політики та постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, 
дитячої, молодіжної та інформаційної політики.



Додаток до 
рішення міської ради
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ПАСПОРТ
міської програми

«Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Вараш» на 2019
рік

1. Ініціатор розроблення програми Міський голова

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
про розроблення програми:

13.07.2017 № 262-р 
«Про розробку проектів 
міських цільових програм 
на 2018-2020рік»

3. Розробник програми: Управління освіти 
виконавчого комітету 
Вараської міської ради

4. Співрозробники програми: -

5. Відповідальний виконавець програми: Управління освіти 
виконавчого комітету 
Вараської міської ради

6. Учасники програми: -

7. Термін реалізації програми: 2019

7.1. Етапи виконання програми: 2019

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми:

Бюджет м.Вараш

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, грн

7006856

в тому числі:
9.1. коштів місцевого бюджету, грн 7006856
9.2. коштів інших джерел, грн по факту надходжень



Міська програма
«Харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста Варані» на

2019 рік

1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «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.

Законом України від 24.12.2015 № 911 -VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» внесено зміни до законодавчих актів з питань, які 
стосуються організації харчування дітей в навчальних закладах.

Зокрема, викладено в новій редакції частину третю статті 21 Закону 
України «Про загальну середню освіту», абзаци перший -  п’ятий частини 
третьої статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».

Норми законодавства в попередній редакції передбачали, що безоплатним 
харчуванням забезпечувались:

- учні 1 -4 класів;
- учні 5-11 класів 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 -  
інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 
спеціальних класах загальноосвітньої школи.

Згідно з Законом України від 24.12.2015 № 911 -VIII безоплатним 
харчуванням гарантовано мають бути забезпечені лише:

- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах;
- учні 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Організація харчування дітей у навчальних закладах належить до 

пріоритетних завдань виконавчих органів місцевого самоврядування. Тому 
розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації 
повноцінного і якісного харчування всіх учнів 1-4 класів, учнів пільгових 
категорій 5-11 класів та дітей, які відвідують групи продовженого дня.



1. Визначення мети Програми

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я 
дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів 
раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій 
приготування їжі й форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів.

2. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом:
1) створення єдиної системи харчування;
2) забезпечення безкоштовним харчуванням:

- учнів 1 -4 класів;
- учнів 5-11 класів із числа: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; дітей -  інвалідів; дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах закладу 
загальної середньої освіти; учнів з числа дітей, батьки яких є учасниками 
бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО; дітей із сімей 
військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби; діти з 
сімей переселенців.

3) створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я школярів, їх 
гармонійному розвитку;

4) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
5) поліпшення якості харчування школярів;
6) формування навичок правильного та здорового харчування;
7) впровадження нових технологій в організації харчування та форм 

обслуговування учнів - пілотний проект по типу мультипрофільне харчування;
Мультипрофільне шкільне харчування -  це харчування, яке здійснюється 

за принципом «шведського столу», що надає можливість дітям спробувати 
різні страви або обрати з кількох запропонованих страву на особистий смак. 
Раціон харчування учнів складається з урахуванням сезонності та сезонних 
продуктів: свіжих овочів, фруктів, ягід або консервованих. При складанні 
щоденного раціону харчування особлива увага приділяється активній 
профілактиці вітамінної недостатності, зменшенню надходження простих 
вуглеводів, збільшенню частки складних вуглеводів, збільшенню вживання 
продуктів, що містять повноцінні білки і малу кількість жирів. їжа в їдальні 
повинна бути завжди свіжа, якісна, мати привабливий вигляд і гарні смакові 
якості. Меню має включати асортимент страв на вибір принаймні із двох 
гарнірів, двох перших та двох других страв, трьох найменувань салатів, двох 
видів випічки, декількох видів напоїв.



3. Перелік завдань та заходів Програми та очікувані результати ї ї
виконання

Основними завданнями Програми є:
1) створення єдиної системи харчування;
2) створення умов для повноцінного харчування учнів;
3) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
4) забезпечення безкоштовним харчуванням:
- учнів 1-4 класів;
- учнів 5-11 класів із числа: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, 

позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; дітей -  інвалідів; дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах закладу 
загальної середньої освіти; учнів з числа дітей, батьки яких є учасниками 
бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО; дітей із сімей 
військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби; діти з 
сімей переселенців.

Строк виконання програми -  2019 рік.



Таблиця 1
Завдання, заходи та строки виконання Програми

№
з/п Найменування заходу

Строки
впровадже

ння

Виконавець Орієнтовна 
вартість 

заходу, грн.
1 2 3 4 5
1 Організація безкоштовного 

харчування учнів 1 -4 класів
2019 Управління освіти

виконавчого
комітету
Вараської міської 
ради

5715248

2 Організація безкоштовного 
харчування учнів 5-11 класів із 
числа:
- дітей-сиріт;
- дітей -  напівсиріт;
- дітей, позбавлених батьківського 
піклування;
- дітей із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей -  інвалідів;
- дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у 
спеціальних і інклюзивних класах 
закладів загальної середньої освіти;
- учнів з числа дітей, батьки яких є 
учасниками бойових дій ;
- дітей учасників бойових дій АТО;
- дітей із сімей військовослужбовців, 
померлих під час проходження 
військової служби
- діти із сімей переселенців.

2019 Управління освіти
виконавчого
комітету
Вараської міської 
ради

1054002,00

3 Фінансування харчування дітей, які 
відвідують групи подовженого дня, 
за рішенням педагогічних рад 
закладів загальної середньої освіти 
звільнені від плати за харчування (у 
відсотках чисельності групи за 
списком): не більше 15% складу 
групи -  в повному обсязі та не 
більше 25% - на половину вартості.

2019 Управління освіти
виконавчого
комітету
Вараської міської 
ради

237606.00



4 Пілотний проект впровадження 2019 Управління освіти -

мультипрофільного харчування ( по виконавчого
типу «шведський стіл») в ЗНЗ№4 комітету

Вараської міської
ради



Таблиця 2
Очікувані результати виконання Програми

№
З/п

Найменування 
завдання, заходу

Найменування 
показників 

виконання завдання

Одиниця
виміру

Значення
показників

1 2 3 4 5
1 Організація безкоштовного 

харчування учнів 1 -4 класів
Кількість учнів, які 
будуть забезпечені 
харчуванням

Діти 2249

2 Організація безкоштовного 
харчування учнів 5-11 класів із 
числа:
- дітей-сиріт;
- дітей -  напівсиріт;
- дітей, позбавлених батьківського 
піклування;
- дітей із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим 
сім’ям»;
- дітей -  інвалідів;
- дітей з особливими освітніми 
потребами, які навчаються у 
спеціальних і інклюзивних класах 
закладів загальної середньої освіти;
- учнів з числа дітей, батьки яких є 
учасниками бойових дій ;
- дітей учасників бойових дій АТО;

дітей із сімей 
військовослужбовців, померлих під 
час проходження військової служби
- діти із сімей переселенців.

Кількість учнів, які 
будуть забезпечені 
харчуванням

Діти 353

3 Фінансування харчування дітей, які 
відвідують групи подовженого дня, 
за рішенням педагогічних рад 
закладів загальної середньої освіти 
звільнені від плати за харчування (у 
відсотках чисельності групи за 
списком): не більше 15% складу 
групи -  в повному обсязі та не 
більше 25% - на половину вартості.

Кількість учнів, які 
будуть забезпечені 
харчуванням

Діти 133

Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету 
міста Вараш та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством 
України.



Таблиця З
Ресурсне забезпечення Програми на 2019рік

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити на 

виконання програми

Етапи виконання 
програми 
2019рік, 

грн.

Усього витрат на 
виконання програми, 

грн.

Обсяг ресурсів, всього, 
в тому числі:
бюджет м.Вараш 7006856 7006856

Інші бюджетні кошти - -

Кошти не бюджетних 
джерел

По факту надходжень



5. Напрями діяльності та заходи Програми.
Таблиця 4

№
п/п

Названапрямудіяльності
(пріоритетнізавдання) Перелікзаходівпрограми

Строк
виконання

заходу

Виконавці
Джерелафінансу

вання

Орієнтовніо
бсягифінанс

ування
(вартість),

грн.

Очікуваний
результат

1. Організація харчування 
учнів

Організація безкоштовного харчування учнів 1-4 
класів із числа

2019 Управління 
освіти 

виконавчого 
комітету 

Вараської 
міської ради

Бюджет м. Вараш 5715248 1 )створення 
умов, що 
сприяють 
зміцненню 
здоров'я учнів;
2 ) забезпечення 
якісного та 
збалансованого 
харчування 
учнів;
3) збільшення 
кількості учнів, 
охоплених 
гарячим 
харчуванням;
4) формування 
навичок 
правильного та 
здорового 
харчування;
5 ) забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням 
учнів 1-4 класів;
6 ) забезпечення 
безкоштовним

Організація безкоштовного харчування учнів 5-11 
класів із числа:
- дітей-сиріт;
- дітей -  напівсиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей -  інвалідів;
- дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у спеціальних і інклюзивних класах 
закладів загальної середньої освіти;
- учнів з числа дітей, батьки яких є учасниками 
бойових д ій ;
- дітей учасників бойових дій АТО;
- дітей із сімей військовослужбовців, померлих під 
час проходження військової служби;
- діти із сімей переселенців.

1054002

t

ч
*



Фінансування харчування дітей, які відвідують групи 
подовженого дня, за рішенням педагогічних рад 
закладів загальної середньої освіти звільнені від 
плати за харчування (у відсотках чисельності групи 
за списком): не більше 15% складу групи -  в 
повному обсязі та не більше 25% - на половину

237606 безкоштовним 
харчуваннямучні 
впільговихкатег 
орій 5-11 класів; 
7 ) забезпечення 
харчуванням 
дітей, які 
відвідують ГПД.

Всього 7006856

ч
*



б.Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснює управління 
освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює заступник міського 
голови, який згідно розподілу функціональних обов’язків відповідає за даний 
напрямок, вносить пропозиції щодо коригування заходів Програми.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 
здійснює головний розпорядник коштів, постійна комісія міської ради з 
питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради за 
результатами року готує звіт про результати виконання Програми та подає 
його на розгляд відділу економіки виконавчого комітету Вараської міської 
ради та постійній комісії міської ради з гуманітарних питань, дитячої, 
молодіжної та інформаційної політики з метою визначення ефективності 
виконання заходів П

Тзп міського голов О.Мензул


