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2021 року №

Про схвалення Програми харчування дітей 
дошкільного та шкільного віку закладів 
освіти Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до пунктів 11,16 розділу І Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» (зі змінами) від 24 грудня 2015 р. № 
911-УІІІ, підпункту 6 пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», 
статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), 
статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами), 
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
(із змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 
«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 
закладів» (із змінами), від 2 лютого 2011 р. № 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» (із змінами), від 22 
листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах» (із змінами), від 19 червня 2002 р. № 856 «Про 
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах» (із змінами). Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р, № 
242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за № 
661/70941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 
закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за №



523/12397, наказу Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 р. № 
677 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних 
і комунальних закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за № 865/32317, наказів 
Міністерства охорони здоров’я України від 24 червня 2016 р. № 234 «Про 
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», 
зареєстрованоґо в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за №
563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 2205 «Про затвердження Санітарного 
регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, з метою 
забезпеченіїя дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не поширюються 
норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ;

1. Схвалити Програму харчування дітей дошкільного та шкільного віку 
закладів освіти Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік 
(далі -  Програма), ш;о додається.

2. Рекомендувати депутатам Володимирецької селищної ради 
затвердити Програму «Про затвердження Програми харчування дітей 
дошкільного та шкільного віку закладів освіти Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік».

3. Управлінню соціально-культурної сфери Володимирецької 
селищної ради забезпечити:

3.1 Належну організацію харчування дітей та учнів у закладах освіти у 
порядку, визначеному законодавством.

3.2 Цільове використання коштів, виділених на фінансування 
Програми.

4. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при формуванні 
та внесенні змін до бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік в 
межах фінансових ресурсів передбачати кошти на фінансування заходів 
Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради 
Юрія БЛИЩИКА.

Василь КОВЕНЬКО



Рішення виконавчого комітету 
о і 2021 року №

Програма харчування дітей дошкільного та шкільного віку закладів 
освіти Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Назва: Програма харчування дітей дошкільного та шкільного віку 

закладів освіти Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік.
2. Підстава для розроблення: пункти 11, 16 розділу І Закону України від 

24 грудня 2015 р. № 911-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» (зі змінами), стаття 35 Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 
22 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), стаття 5 Закону 
України «Про охорону дитинства», стаття 11 Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами). Закон України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), постанов 
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні 
питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із 
змінами), від 2 лютого 2011 р. № 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» (із змінами), від 22 
листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах» (із змінами), від 19 червня 2002 р. № 856 «Про 
організацію харчування окремих категорій з^чнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах» (із змінами). Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. 
№ 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за 
№ 661/70941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. 
№ 298/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 р. за

523/12397, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2018 р. 
№ 677 «Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у 
державних і комунальних закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за № 865/32317,
наказів Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 р. № 234 
«Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 
закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за 
№ 563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 205 «Про затвердження Санітарного 
регламенту для закладів загальної середньої освіти», зареєстрований в

СХВАЛЕНО



Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394, з
метою забезпечення дітей дошкільного віку, на яких не поширюються норми 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням.

3. Державний замовник або координатор: Управління 
соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради.

4. Виконавці: Управління соціально-культурної сфери Володимирецької 
селищної ради, заклади освіти громади, приватні підприємці, фізичні та 
юридичні особи, які організовують харчування.

5. Мета: забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не 
поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням.

6. Початок: 01 січня 2022 року.
7. Закінчення: 31 грудня 2022 року.
8. Етапи виконання: 01 січня -  31 грудня 2022 року.
9. Загальні обсяги фінансування: районний бюджет - 7 664 044 гри.
10. Очікувані результати виконання (стисло викладена загальна 

характеристика очікуваних результатів): забезпечення гарячим харчуванням 
дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не поширюються норми Закону 
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», протягом 2022 року.

11. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати 
контроль за виконанням термінів звітності): Управління соціально-культурної 
сфери Володимирецької селищної ради.

12. Звітність: до 31 грудня 2022 року. Управління соціально-культурної 
сфери Володимирецької селищної ради, фінансовий відділ Володимирецької 
селищної ради.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
У закладах освіти громади здобувають освіту діти та учні, на яких не 

поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині забезпечення 
гарячим харчуванням. Кількість дітей таких категорій є динамічною. Програма 
харчування дітей дошкільного та шкільного віку закладів освіти 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік розроблена з 
метою створення умов для повноцінного гарячого харчування дітей 
дошкільного віку та учнів 1-11 класів закладів освіти, на які не поширюються 
норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та забезпечення 
безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, перелік яких 
зазначено в розділі 7 «Заходи з реалізації Програми».

Відповідальним за порядок організації гарячого харчування дітей 
дошкільного віку та учнів є Управління соціально-культурної сфери 
Володимирецької селищної ради, заклади освіти селищної територіальної 
громади.



3. МЕТА ПРОГРАМИ 
Програма передбачає заходи, направлені на сприяння збереженню 

здоров’я дітей дошкільного віку та учнів, на яких не поширюються норми 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», та забезпечення їх раціональним, 
якісним та безпечним гарячим харчуванням.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма реалізується по напрямах:
- удосконалення управління системою організації харчування з метою 

оптимізації витрат на її функціонування та збільшення кількості учнів закладів 
загальної середньої освіти, охоплених харчуванням;

- удосконалення якості та створення умов для повноцінного гарячого 
харчування дітей та учнів, які навчаються в закладах освіти громади;

- забезпечення гарячим харчуванням вихованців та учнів 1-11 класів 
закладів освіти громади, на які не поширюються норми Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»;

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей та учнів пільгових 
категорії, перелік яких зазначено в розділі 7 «Заходи піодо реалізації 
Програми».

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Виконання Програми сприятиме створенню умов для повноцінного 

харчування дітей дошкільного віку та учнів, на яких не поширюються норми 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», та забезпечення їх раціональним, 
якісним та безпечним харчуванням, наданню додаткових гарантій соціального 
захисту дітям дошкільного та шкільного віку пільгових категорій, які 
навчаються у закладах освіти громади.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету селипцної територіальної громади;
- інших джерел, не заборонених законодавством України.

7. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

№
Прогнозова

ний обсяг

з/п
Зміст заходів Терміни

виконання
фінансових 

ресурсів для
Джерела

фінансуван
ня

Виконавці



виконання
завдань
(грн.)

Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів з числа 
дітей загиблих учасників 
АТО, ООС та учасників 
АТО, ООС (на період 
перебування їх у зоні 
проведення АТО, ООС), 
З^асників бойових дій, 
ветеранів війни ______

2022 рік 295 750 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку з числа 
дітей загиблих учасників 
АТО, ООС та учасників 
АТО, ООС (на період 
перебування їх у зоні 
проведення АТО, ООС), 
учасників бойових дій, 
ветеранів війни_________

2022 рік 109 200 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів з сімей 
внутрішньо переміщених 
осіб

2022 рік 34 125 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку з сімей 
внутрішньо переміщених 
осіб

2022 рік 10 920 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льіурної
сфери,

заклади
освіти

Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів з числа 
дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування

2022 рік 34 195 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку, з числа 
дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
п і к л у в а н н я _________

2022 рік 10 920 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти



Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів 1-4 
класів із сімей, які 
отримують допомогу 
відповідно до Закону 
України «Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

2022 рік 164 937 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку із сімей, 
які отримують допомогу 
відповідно до Закону 
України «Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

2022 рік 556 920 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

9. Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів 1-11 
класів з особливими 
освітніми потребами, які 
навчаються у інклюзивних 
класах та учнів з 
інвалідністю

2022 рік 318 500 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

10. Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку з 
особливими освітніми 
потребами, які навчаються 
в інклюзивних та 
спеціальних групах та дітей 
з інвалідністю

2022 рік 152 880 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

11 Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів 1-4 
класів, в розмірі 40 %
(у міській та сільській 
місцевостях) від фактичної 
вартості харчування дитини

2022 рік 1 717 625 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

12. Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку в розмірі 
40 % (у міській та сільській 
місцевостях) від фактичної 
вартості харчування дитини

2022 рік 1 371 552 Селищний
бюджет

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

13. Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку з 
багатодітних сімей в 
розмірі 50% від фактичної 
вартості харчування дитини

2022 рік 840 840 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти



14. Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей 
дошкільного віку із сімей, в 
яких сукупний дохід на 
кожного члена за попередній 
квартал з урахуванням індексу 
зростання цін не перевищував 
рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму 
(гарантованого мінімуму), 
який щороку встановлюється 
Законом про Державний 
бюджет України____________

2022 рік 10 920 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

15. Забезпечення додатковим 
гарячим харчуванням учнів 
1-4 класів, які відвідують 
групи продовженого дня (із 
сімей, які отримують 
допомогу відповідно до 
Закону України «Про 
державну соціальну 
допомогу
малозабезпеченим сім’ям», 
з числа дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, з числа дітей 
загиблих учасників АТО, 
ООС та учасників АТО, 
ООС (на період 
перебування їх у зоні 
проведення АТО, ООС), 
учасників бойових дій, 
ветеранів війни, учнів з 
сімей внутрішньо 
переміщених осіб учнів з 
сімей внутрішньо 
переміщених осіб, з 
особливими освітніми 
потребами, які навчаються 
у інклюзивних класах та 
учнів з інвалідністю)

2022 рік 65 520 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

16. Забезпечення одноразовим 
гарячим харчуванням учнів 
5-11 класів, які отримують 
допомогу відповідно до 
Закону України «Про 
державну соціальну 
допомогу
малозабезпеченим сім’ям»

2022 рік 1 605 240 Бюджет 
селищної 

територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

17. Забезпечення гарячим 
харчуванням учнів

2022 рік 364 000 Бюджет
селищної

Управління
соціально-ку



ПІЛЬГОВИХ категорій, які 
проживають у пансіоні 
Володимирецького ліцею 
«Колегіум» (загиблих 
учасників АТО, ООС та 
З^асників АТО, ООС (на 
період перебування їх у зоні 
проведення АТО, ООС), 
учасників бойових дій, 
ветеранів війни, з сімей 
внутрішньо переміщених 
осіб, з числа дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, із 
сімей, які отримують 
допомогу відповідно до 
Закону України «Про 
державну соціальну 
допомогу
малозабезпеченим сім’ям», 
з особливими освітніми 
потребами, які навчаються 
у інклюзивних 
класах/групах, учнів з 
інвалідністю, з сімей, що 
опинилися в складних 
життєвих обставинах)._____

територіаль 
ної громади

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Всього 2022 рік 7 664 044
Бюджет 

селищної 
територіаль 
ної громади

Управління
соціально-ку

льтурної
сфери,

заклади
освіти

Секретар селищної р Юрій БЛИЩИК


