УКРАЇНА
ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
п’ята сесія
восьмого скликання
РІШЕННЯ
28 січня 2021 року

м. Деражня

№ 23

Про затвердження «Програми «Організація безкоштовного
харчування дітей у закладах освіти Деражнянської міської
територіальної громади на 2021 рік»
На підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України «Про Державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», розглянувши клопотання начальника
відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради від 25.01.2021 №01-31/07,
враховуючи пропозицій постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Організація безкоштовного харчування дітей у закладах освіти
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік», що додається.
2. Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених асигнувань на 2021 рік та
інших джерел не заборонених законодавством
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину
СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (голова комісії Оксана БЕРЕГОВА).

Міський голова

Андрій КОВПАК

Паспорт Програми
«Організація безкоштовного харчування дітей у
закладах освіти Деражнянської територіальної громади на 2021 рік»
1.
2.
3.

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми
Нормативно-правова база
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської
ради
Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської
ради
Закон України «Про освіту»,
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Закон України «Про дошкільну освіту»,
Закон України «Про охорону дитинства»,
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
Закон України «Про внесення змін та визнання такими,
щовтратили чинність, деяких законодавчих актів
України» від 28.12.2014 року №76-VIII ,
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 24.12.2015р. № 911/13,
Закон України «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо реформи міжбюджетних
відносин»;
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»
Закон України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб»
Закон України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002
року № 856 «Про організацію харчування окремих
категорій учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
року № 1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних та дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку»
Постанова 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» (зі змінами),
Постанова КМУ від18.01.2016 р. № 16 «Про внесення
змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах, операції з надання
яких звільняються від обкладення податком на додану
вартість»,

4.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

5.

Головна мета Програми

3.

6.
7.

Термін реалізації Програми
Джерела фінансування

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів
щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами
харчування вітчизняного виробництва»,
- наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах» (зі змінами);
- спільний наказ Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005
№242/329 «Про затвердження Порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах»
- спільний наказ Міністерстваосвіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013
№202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах»;
Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської
ради
Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської
ради, заклади дошкільної освіти та заклади загальної
середньої освіти
створення належних умов для збереження здоров’я
дітей, підвищення рівня організації харчування,
забезпечення безкоштовним харчуванням в
закладах дошкільної освіти та закладах загальної
середньої освіти категорій:
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 інклюзивних
класів, груп;
дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти;
внутрішньо переміщених осіб;
дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни
забезпечення безкоштовним харчуванням на
підставі рішення органів місцевого самоврядування:
дітей учасників бойових дій;
дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти;
вихованців закладів дошкільної освіти та учнів 1-11
класів з групи соціального ризику, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
2021 рік
Кошти місцевого бюджету,
інші джерела не заборонені чинним законодавством

8.

Обсяги фінансування

9.

Очікувані кінцеві
результати реалізації
Програми

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

Обсяг коштів на рік визначається у
встановленому чинним законодавством порядку
Створення єдиної системи безкоштовного харчування;
Забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок
коштів місцевого бюджету :
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
інклюзивних класів, груп;
дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти;
внутрішньо переміщених осіб;
дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни
Забезпечення безкоштовним харчуванням на підставі
рішення органів місцевого самоврядування:
дітей учасників бойових дій;
дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
осіб з інвалідністю закладів загальної середньої
освіти;
вихованців закладів дошкільної освіти та учнів 1-11
класів з групи соціального ризику, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
Створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я
школярів,
їх
гармонійному
розвитку;
Забезпечення учнів пільгових категорій гарячим
харчуванням;
Поліпшення
якості
харчування
дітей;
Формування навичок правильного та здорового
харчування
884,6 тис. грн.
Відповідно до запиту відділу освіти, молоді та спорту
Деражнянської міської ради на 2021 рік з урахуванням
кількості дітей, яким надається безкоштовне
харчування
Примітка: обсяги фінансових ресурсів можуть
коригуватися протягом року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 28 січня 2021 року № 23

Програма
«Організація безкоштовного
харчування дітей у закладах освіти
Деражнянської міської територіальної громади
на 2021 рік»

Деражня, 2021 рік

І. Загальні положення
Гармонійний розвиток особистості дитини передбачає її фізичне, психічне та
духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціальноекономічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної
освітньої політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та
формування здорового способу життя у молодого підростаючого покоління. При цьому
важливе значення має організація харчування вихованців у дошкільних закладах освіти,
учнів у закладах загальної середньої освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм,
забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною
цінністю, формування у дошкільні та шкільні роки відповідального ставлення дітей до
власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури
харчування з ранніх дитячих років, забезпечення соціальної рівності дітей різних
соціальних верств населення.
Програма «Організація безкоштовного харчування дітей в закладах освіти
Деражнянської міської територіальної громади на 2021 рік» (далі Програма) розроблена на
виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про внесення змін та визнання такими, щовтратили чинність, деяких законодавчих актів
України» від 28.12.2014 року №76-VIII , «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» від 24.12.2015р. № 911/13, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо реформи міжбюджетних відносин»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», Постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 «Про
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,
від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та
інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 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» (зі
змінами), від18.01.2016 р. № 16 «Про внесення змін до 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», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про
затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами
харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах» (зі змінами); спільного наказу Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного
наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від
26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей
у дошкільних навчальних закладах».
Програмою передбачено охопити безкоштовним гарячим харчуванням в закладах
дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти категорій:
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 інклюзивних класів, груп;
дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти;
внутрішньо переміщених осіб;
дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
війни.
Забезпечення безкоштовним харчуванням на підставі рішення органів місцевого
самоврядування:
дітей учасників бойових дій;
дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти;
вихованців закладів дошкільної освіти та учнів 1-11 класів з групи соціального
ризику, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Програмою передбачено у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах
навчально – виховних комплексів безкоштовне харчування дітей, у сім’ях яких сукупний
дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом
про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у дошкільних навчальних закладах та за рішенням органів місцевого
самоврядування інших категорій дітей.
Забезпечення дітей харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на підставі заяви
одного з батьків (або осіб, що їх замінюють), поданих підтверджуючих документів та
наказу керівника закладу освіти.
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої світи, які
перебувають в складних життєвих обставинах, здійснюється на підставі заяви одного з
батьків (або осіб, що їх замінюють), актів обстеження житлово-побутових умов, інших
підтверджуючих документів, рішення ради закладу, наказу керівника закладу освіти.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня
організації харчування, забезпечення вихованців і школярів раціональним і якісним
харчуванням;
соціальна підтримка
- 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 інклюзивних класів, груп;
- дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти;
- внутрішньо переміщених осіб;
- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
війни
- дітей учасників бойових дій;
- дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти;
- вихованців закладів дошкільної освіти та учнів 1-11 класів з групи соціального
ризику, які перебувають у складних життєвих обставинах;
забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням в закладах дошкільної
освіти, загальної середньої освіти
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 інклюзивних класів, груп;
дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти;
внутрішньо переміщених осіб;
дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни
забезпечення безкоштовним харчуванням на підставі рішення органів
місцевого самоврядування:
- дітей учасників бойових дій;
- дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти;
- вихованців закладів дошкільної освіти та учнів 1-11 класів з групи соціального
ризику, які перебувають у складних життєвих обставинах;
Забезпечення у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально –
виховних комплексів безкоштовне харчування дітей, у сім’ях яких сукупний дохід на
кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом
про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у дошкільних навчальних закладах та за рішенням органів місцевого
самоврядування інших категорій дітей.
Основними завданнями Програми є:
- виконання чинного законодавства в освітній галузі;
- надання додаткової пільги та соціальних послуг дітям вказаних категорій;
- вдосконалення єдиної системи організації харчування у закладах дошкільної освіти
та закладах загальної середньої освіти;
- удосконалення управління системою організації харчування;
- створення умов для повноцінного безкоштовного гарячого харчування вихованців
та учнів .
ІІІ. Очікування від реалізації Програми
Очікуваннями від реалізації даної Програми є:
- забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти 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
інклюзивних класів, груп; дітей з інвалідністю закладів дошкільної освіти; внутрішньо
переміщених осіб; дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України "Про статус
ветеранів війни,
- забезпечення безкоштовним харчуванням на підставі рішення органів місцевого
самоврядування: дітей учасників бойових дій; дітей учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС; осіб з інвалідністю закладів загальної середньої освіти; вихованців закладів
дошкільної освіти та учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
- забезпечення у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально –
виховних комплексів безкоштовне харчування дітей, у сім’ях яких сукупний дохід на
кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом
про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за

харчування дитини у закладах дошкільної освіти та за рішенням органів місцевого
самоврядування інших категорій дітей;
- збільшення кількості учнів, охоплених безкоштовним гарячим харчуванням;
- забезпечення якісного безкоштовного харчування дітей пільгових категорій;
- формування навичок правильного та здорового харчування;
- надання збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я дітей,
урізноманітнення раціону харчування;
- поліпшення контролю за якістю сировини й готової продукції;
- забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів.
ІV. Доцільність створення Програми
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;
необхідністю вдосконалення єдиної системи організації харчування у
закладах освіти.
V. Фінансове забезпечення виконання Програми
Реалізація Програми проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом
фінансування за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством України.
Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей, яким
надається безкоштовне харчування, коригується обсяг фінансування на підставі запитів
відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради.
VІ. Організація та контроль за виконанням Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради та постійна комісія
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
здійснюють контроль за виконанням Програми та при необхідності вносить пропозиції
щодо її коригування.
Відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради щорічно звітує перед
міською радою про хід виконання Програми та забезпечує висвітлення в засобах масової
інформації відомостей про виконання Програми.
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