
                                           

 

                                                               

 

Рішення № 4 

колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

 

25 листопада  2020 року                                                                     Протокол № 3 

                     

Про стан організації харчування в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу загальної 

середньої та дошкільної освіти управління освітньої діяльності та 

організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації Д.Карвацького "Про стан організації харчування в 

закладах дошкільної, загальної середньої освіти» колегія відзначає, що в 

закладах освіти продовжується робота щодо організації та покращення якості 

харчування".  

За інформацією структурних підрозділів з питань освіти 

райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування в усіх закладах 

загальної середньої освіти області створено умови для харчування учнів.  

В межах визначених норм за рахунок коштів місцевих бюджетів 

забезпечені харчуванням, стовідсотково, учні пільгових категорій (4539 учнів), 

а саме: діти-сироти (336 учнів); діти позбавлені батьківського піклування (767 

учнів); діти 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України “Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям” (1564 учнів);  діти, 

які навчаються у спеціальних класах (147 учнів); діти, які навчаються у 

інклюзивних класах (830 учнів); діти внутрішньо переміщених осіб (895 учнів).  

Органами місцевого самоврядування прийнято рішення про харчування 

за рахунок коштів місцевих бюджетів (32873 учні): учнів 1-4 класів (21274 

учні); учні батьки, яких постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи 

(390 учнів); дітей 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України “Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям” (2398 

учнів); дітей, батьки яких є (були) учасниками АТО (7338 учні); дітей-інвалідів 

(1281 учні); інші категорії (192 учні). 

Середня вартість одноразового харчування учнів в закладах загальної 

середньої освіти  становить 14 грн. на день, що свідчить про збільшення 

середньої вартості на 1 грн. у порівнянні з минулим навчальним роком.  

Найвища вартість харчування у Меджибізькій ОТГ – 24,5 грн.,  

Летичівській ОТГ – 20,5 грн., Волочиській ОТГ – 20 грн., Деражнянському 
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районі – 20 грн.. Найнища вартість харчування в Улашанівській ОТГ – 9 грн. та 

Староушицькій ОТГ – 9 грн.. 

За інформацією структурних підрозділів з питань освіти 

райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування 29 харчоблоків 

закладів загальної середньої освіти та 34 харчоблоки закладів дошкільної освіти 

повністю впровадили систему НАССР. (у 2019/2020 навчальному році 

запроваджено систему НАССР  лише у 19 закладах освіти області)  152 

харчоблоки закладів загальної середньої освіти та 161 харчоблок закладів 

дошкільної освіти розпочали впроваджувати систему НАССР, а також 139 

харчоблоки закладів загальної середньої освіти та 125 харчоблоків закладів 

дошкільної освіти планують впроваджувати систему НАССР найближчим 

часом.  

Найактивнішими адміністративно-територіальними одиницями по 

впровадженню системи НАССР є: Дунаєвецька міська  ОТГ (20 ЗЗСО, 23 ЗДО – 

100% закладів);  Нетішинська ОТГ (4 ЗЗСО,  8 ЗДО – 92 % закладів); 

Смотрицька ОТГ (2 ЗЗСО, 2 ЗДО – 66% закладів); Дунаєвецька селищна ОТГ (2 

ЗЗСО, 1 ЗДО – 20% закладів); Берездівська ОТГ (1 ЗЗСО). 

 Аналізуючи зростання кількості закладів освіти, що впровадили систему 

НАССР у Хмельницькій області спостерігається позитивна динаміка, але їх 

кількість становить лише 4,8 % від загальної кількості закладів освіти. 

В умовах пандемії коронавірусу організація шкільного харчування 

потребує нових підходів, обмежень та правил: розроблення графіку харчування 

здобувачів освіти, керівником закладу; заборона мультипрофільного 

(шведського) столу; заборона функціонування питних шкільних фонтанчиків; 

відстань між столами не менше 1,5 метра; розміщення за столом не більше 4 

осіб; забезпечення усіх працівників харчоблоку засобами індивідуального 

захисту; проведення навчань із працівниками харчоблоку щодо одягання, 

використання та зняття індивідуальних засобів захисту; забезпечення умов 

щодо дотримання правил гігієни працівниками харчоблоку. Нажаль наразі не в 

усіх закладах освіти забезпечується виконання вищезгаданих правил. 

Виходячи з вищевикладеного, КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

 

 1. Взяти до відома  інформацію  «Про стан організації харчування в 

закладах дошкільної, загальної середньої освіти». 

 

2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації: 

2.1. Забезпечити виконання «Регіонального плану основних 

організаційно-методичних заходів по забезпеченню  якісного, збалансованого 

та безпечного харчування дітей у закладах освіти, оздоровчих закладах 

Хмельницької області на 2020-2023 роки». 

Протягом 2020-2023 років 

2.2. Проводити моніторинг впровадження системи НАССР у закладах 

освіти Хмельницької області. 

Постійно 

 



3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти районних 

державних адміністрації, рекомендувати керівникам органів місцевого 

самоврядування та керівникам закладів освіти: 

3.1. Організовувати та проводити наради та навчання для працівників 

харчоблоків щодо якісного, збалансованого та безпечного харчування у 

закладах освіти області. 

Постійно 

3.2. Впровадити систему НАССР в усіх підпорядкованих закладах освіти 

відповідно до законодавства.  

До 01.09.2021 

3.3. Забезпечити організацію якісного, здорового та безпечного 

харчування у закладах освіти  у період адаптивного карантину із урахуванням 

рекомендацій Головного санітарного лікаря України  від 22 серпня 2020 року  

№ 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та  від 

22 вересня 2020 року № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

Протягом карантину 

3.4. Продовжити оновлення обладнання харчоблоків закладів освіти та 

утримання його у робочому стані за рахунок коштів державних субвенцій та 

місцевих бюджетів. 

Постійно 

3.5. За рішенням органів місцевого самоврядування, збільшити кількість  

додаткових пільгових категорій для забезпечення харчуванням вихованців та 

учнів у межах визначених норм за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

До 01.01.2021 

3.6. За рішенням органів місцевого самоврядування, збільшити середню 

вартість одноразового харчування учнів в закладах загальної середньої освіти 

та вихованців у закладах дошкільної освіти. 

До 01.01.2021 

 

4. Контроль    за     виконанням     рішення     покласти  на заступника 

директора-начальника управління освітньої діяльності та організаційного 

забезпечення Департаменту освіти і науки обласної  державної адміністрації 

Т.Дупляк. 

 

 

Заступник директора - 

начальник управління,  

заступник голови колегії                                                              Антоніна ХАРЧУК 
 


