
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Додаток
до рішення сесії міської ради 
від 24.12.2020 № 18-3/VIII

Програма 
організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів 

пільгових категорій Перещепинської міської ради на 2021 рік

1.ЗАГАЛБНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів 
пільгових категорій Перещепинської міської ради на 2021 рік (далі Програма) 
розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям», Закону України «Про охорону дитинства», Закону 
України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законопроектних актів України» 
від 24 грудня 2015 № 911-VIII, Закону України 474-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 
внутрішньо переміщених осіб», Закону України № 978-IX «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту 
незалежності та суверенітету України».

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.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою програми є 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.

Основними завданнями Програми є: створення єдиної системи 
харчування; удосконалення управління системою організації харчування, 
оптимізації витрат на її функціонування; створення умов для повноцінного 
харчування учнів; забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реалізація Програми дасть змогу: забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 
1-4-х класів; збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням; забезпечити 
якісним харчуванням дітей пільгових категорій, а саме: дітей- сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям», дітей один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України 
визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 
внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, дітей із числа дітей- інвалідів 
сформувати навички правильного та здорового харчування; надати 
збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, 
урізноманітнити раціон харчування; поліпшити контроль за якістю сировини й 
готової продукції; змінити підходи до організації харчування через створення 
гнучкої системи харчування; забезпечити раціональне та ефективне 
використання бюджетних коштів.

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; впровадженням єдиного циклічного меню у всіх 
закладах освіти Перещепинської міської ради; організації харчування, яка 
забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗКОШТОВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 статті 21 Закону України «Про освіту», Закону 
України 474-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», 
Закону України № 978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України» 
органи місцевого самоврядування забезпечує безкоштовним харчуванням дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими 
освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, дітей 
із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", дітей, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

внутрішньо переміщених осіб дітей, один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України та осіб 
інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого 
самоврядування

Дана Програма надає право на звільнення від оплати за харчування в 
період з 01 січня по 31 грудня 2021 року в закладах загальної середньої освіти 
Перещепинської міської ради:

- учнів 1-4 класів;
- дітей - сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і 

інклюзивних класах;
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";
- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України визначениху статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту". ;

- дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,
- дітей із числа дітей- інвалідів;

Підставою для звільнення від оплати за харчування є:
- для учнів 1-4 класів - наказ керівника закладу освіти;
- для дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування- наказ 

керівника закладу освіти, рішення про встановлення статусу дитини;
- дітей з особливими освітніми потребами - висновок ІРЦ
- для дітей із малозабезпечених сімей- заява батьків на ім'я керівника 

закладу освіти, довідка про отримання допомоги, як малозабезпечена 
сім’ям, видана управлінням праці та соціального захисту населення;

- для дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 
дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб - 
заява батьків на ім'я керівника закладу освіти, копія довідки про взяття 
дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що 
підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на 
території якого здійснювалася антитерористична операція;

- для дітей один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 
захисту незалежності та суверенітету України визначених у статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"- заява батьків на ім'я керівника закладу освіти, копія 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

документів відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту";

— для дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи - заява 
батьків на ім'я керівника закладу освіти, копія посвідчення потерпілого 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— для учнів із числа дітей- інвалідів - заява батьків на ім'я керівника 
закладу освіти, медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 
років.

4.ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється з місцевого бюджету 
Перещепинської міської ради відповідно до кошторису, після затвердження 
його рішенням сесії міської ради в межах бюджетних асигнувань, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кошти місцевого бюджету використовуються для забезпечення 
організації харчування у закладах загальної середньої освіти Перещепинської 
міської ради, а саме: безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів, 
харчування дітей- сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей один із батьків яких 
загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 
України визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 
внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, дітей, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 
внутрішньо переміщених осіб в обсязі 100% від вартості харчування на день.

Оплата за харчування учнів 1-4 класів, харчування дітей- сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям», дітей один із батьків яких загинув (пропав 
безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України 
визначених у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської 
катастрофи, дітей з інвалідністю, дітей, які мають статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 
внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, які 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, дітей, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа 
внутрішньо переміщених осіб здійснюється в межах виділених асигнувань на 
галузь «Освіта» у видатках, передбачених на харчування, згідно Програми.

- 5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: створення умов, що 
сприяють зміцненню здоров'я школярів, їх гармонійному розвитку; 
забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; організація 
харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства); 
збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; формування 
навичок правильного та здоров о го’харчування; використання бюджетних 
коштів раціонально і ефективно.

Секретар міської ради оМ- Марина КОПИТЬКО


