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З метою своєчасного відшкодування вартості гарячих сніданків для 

створення умов повноцінного харчування учнів та забезпечення соціального 

захисту учнів пільгових категорій, відповідно до розпорядження міського 
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М.С.», керуючись п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 
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І. Вступ 

Програма відшкодування вартості харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Старокостянтинова на 2018 - 2022 роки розроблена на 

виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

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

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. 

Управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за 

харчовими нормами і якістю харчування, організацію безоплатного харчування 

учнів, дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про 

охорону дитинства». 

Станом на 10 січня 2018 року у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста безкоштовні гарячі сніданки отримують 1993 учні за кошти міського 

бюджету. З них учні 1 - 4 класів - 1794, діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування - 40, учні із сімей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» - 123, учні, батьки яких загинули (померли) під час участі в АТО- 2, 

учні, батьки яких є внутрішньо переміщеними особами – 30 та учні, які 

навчаються за інклюзивною формою навчання - 4. Середня вартість гарячих  
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сніданків на одну дитину в день становить 11 гривень, для дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування - 12 гривень 10 копійок (із них 10 % на 

вітамінізацію). 

Усі загальноосвітні навчальні заклади міста мають приміщення їдалень та 

обідні зали, в яких створені умови для організації гарячого харчування усіх 

школярів. 

Виконання Програми надасть змогу своєчасно відшкодувати вартість 

харчування учнів 1-4 класів, учнів середніх та старших класів, які відносяться до 

пільгових категорій.  

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є своєчасне відшкодування вартості гарячих сніданків 

для створення умов повноцінного харчування учнів, забезпечення 

безкоштовними гарячими сніданками дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, учнів, із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

учнів, батьки яких загинули в зоні АТО, учнів, батьки яких є внутрішньо 

переміщеними особами, учнів, які навчаються за інклюзивною формою 

навчання, учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.  

 

ІІІ. Завдання та очікувані результати виконання Програми 

 

№ 

п/

п 

Завдання Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 

1 Організувати 

повноцінне, 

безпечне і якісне 

харчування учнів 

загальноосвітніх 

шкіл (замовлення і 

прийняття до 

закладу безпечних 

і якісних продуктів 

харчуванняи і 

продовольчої 

сировини у 

необхідній  

Протягом 

навчального 

року -

 щомісячно, 

враховуючи 

термін дії 

Програми 

Керівники  

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів та 

приватні 

підприємці, які 

надають послуги 

з організації 

харчування 

Повноцінне, 

безпечне і якісне 

харчування учнів 

загальноосвітніх 

шкіл 
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1 2 3 4 5 

 кількості, додержання 

умов і термінів їх 

зберігання, 

технології виготовлення 

страв, правил особистої 

гігієни працівників 

харчоблоків, виконання 

норм харчування тощо) 

   

2 Надання табелів 

харчування учнів 

загальноосвітніх шкіл 

за звітний місяць 

Протягом 

навчального 

року - 

щомісячно на 

01 число, 

наступне за 

звітним 

місяцем, 

враховуючи 

термін дії 

Програми 

Керівники  

загальноосвітніх 

шкіл 

Визначення 

щомісячних 

дітоднів 

харчування 

учнів 

загальноосвітніх 

шкіл 

3 Надання актів 

виконаних робіт 

наданих послуг з 

харчування учнів 

загальноосвітніх шкіл 

Протягом 

навчального 

року - 

щомісячно на 

01 число, 

наступне за 

звітним 

місяцем, 

враховуючи 

термін дії 

Програми 

Приватні 

підприємці, які 

надають 

послуги з 

організації 

харчування 

Визначення 

вартості 

харчування 

учнів 

загальноосвітніх 

шкіл 

за звітний 

місяць 

4 Здійснення обліку 

видатків на харчування, 

проведення заходів 

щодо перевірки 

достовірності 

здійснених розрахунків 

вартості наданих послуг 

з харчування учнів 

загальноосвітніх шкіл  

Протягом 

навчального 

року - 

щомісячно на 

01 число, 

наступне за 

звітним 

місяцем, 

враховуючи 

термін дії 

Програми 

Централізована 

бухгалтерія 

управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради; фінансове 

управління 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Відшкодування  

вартості 

харчування 

учнів 

загальноосвітніх 

шкіл приватним 

підприємцям, 

які надають 

послуги з 

організації 

харчування за  
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1 2 3 4 5 

    рахунок 

коштів 

бюджету 

міста в 

межах 

бюджетних 

призначень 
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IV. Фінансове забезпечення програми 

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста на 2018-2022 роки для 

харчування (з розрахунку 15 грн. на одну дитину в день, діти-сироти +10%) 

 

1 2 

Категорія 

учнів 

РОКИ 

2018 2019 2020 2021 2022 

кількість 

учнів 

сума   кількість 

  учнів 

сума кількість 

учнів 

сума кількість 

учнів 

сума  К-ть учнів  кількість    

учнів 

учнів 

сума 

Сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

40 118800 39 115830 40 118800 39 115830 39 115830 

Із малозабезпе-

чених сімей 

123 332100 138 372600 138 372600 140 378000 143 386100 

Один із батьків 

яких загинув в 

зоні АТО 

2 5400 2 5400 1 2700 - - - - 

Батьки яких є 

внутрішньо 

переміщеними 

особами 

30 81000 34 91800 35 94500 36 97200 37 99900 

Які навчаються 

за інклюзив-

ною формою 

навчання 

4 10800 6 16200 7 18900 8 21600 8 21600 



6 

Продовження додатка 

 

1 2 

Батько яких 

отримав легкі 

тілесні ушкодження 

під час 

громадського 

протесту 

(21.11.2013-

21.02.2014) 

- - 1 2700 1 2700 2 5400 2 5400 

Учні 1 - 4 класів 1794 4843800 1818 4908600 1811 4889700 1800 4860000 1800 4860000 

ВСЬОГО 1993 5391900 2038 5513130 2033 5499900 2025 5478030 2029 5488830 
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V. Контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за організацією харчування у загальноосвітніх школах міста 

здійснює управління освіти виконавчого комітету міської ради. 

Контроль за своєчасним і достовірним подання інформації щодо 

чисельності учнів, які харчуються, та дітоднів харчування здійснюють 

керівники загальноосвітніх шкіл міста та приватні підприємці, які надають 

послуги з організації харчування. 

Організація обліку видатків на харчування та відшкодування вартості 

харчування учнів загальноосвітніх шкіл приватним підприємцям, які надають 

послуги з організації харчування за рахунок коштів бюджету міста в межах 

бюджетних призначень на поточний рік здійснюється централізованою 

бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету міської ради. 

Контроль за використанням коштів здійснюється в порядку, 

встановленому законодавством. 

 

 

 

Керуючий справами                      підпис                                               В. Янзюк 

 

 


