
 

 

ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про організацію та встановлення вартості харчування в закладах загальної 
середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Полтавської області 

 
Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, пунктом 13 частини першої 

статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», Законами України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку», з метою активної реалізації державної політики у сфері харчування 
дітей, забезпечення гарантованого мінімуму добової норми раціонального 
харчування для повноцінного фізичного та розумового розвитку відповідно до віку, 
попередження хвороб шлунково-кишкового тракту, оволодіння компетентностями, 
необхідними для життя, формування культури безпечного та здорового харчування, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити безоплатне одноразове гаряче харчування за рахунок 
бюджетних коштів для дітей, які навчаються в профільних ліцеях за нормами 
споживання основних груп харчових продуктів встановленими постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та 
Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку».  

 
2. Встановити з 01 січня по 31 грудня 2022 року вартість харчування одного 

здобувача освіти на день у наступних розмірах: 
учнів закладів загальної середньої освіти, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області: 
при п’ятиразовому харчуванні:  
для учнів віком  від 6 до 11 років – 101,03 грн; 
для учнів віком від 11 до 14 років – 125,15 грн; 
для учнів віком від 14 до 18 років – 125,84 грн. 
при одноразовому харчуванні: 
для учнів віком від 6 до 11 років – 38,00 грн; 
для учнів віком від 11 до 14 років – 45,4 грн; 
для учнів віком від 14 до 18 років – 47,12 грн. 
у закладах загальної середньої освіти спортивного профілю, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області: 
для учнів віком від 6 до 11 років – 170,30 грн; 
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для учнів віком від 11 до 14 років – 180,86 грн; 
для учнів віком від 14 до 18 років – 187,97 грн. 
у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області: 148,00 грн. 
 
3. Керівникам закладів загальної середньої освіти, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, забезпечувати харчування 
здобувачів освіти, виходячи з режиму (кратності), способу, форми та графіка 
харчування, відповідно до особливостей контингенту здобувачів освіти у закладі та з 
дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства 
про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, в межах встановленої 
грошової норми та відповідно до фактичного режиму перебування здобувачів освіти. 

 
4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – 
на постійні комісії обласної ради з питань: освіти, науки та культури; бюджету та 
управління майном. 

 

 

 

       ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення «Про організацію та встановлення вартості 

харчування в закладах загальної середньої освіти, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: активна реалізація державної політики у сфері харчування дітей, 

забезпечення гарантованого мінімуму добової норми раціонального харчування 

для повноцінного фізичного та розумового розвитку відповідно до віку, 

попередження хвороб шлунково-кишкового тракту, оволодіння 

компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечного 

та здорового харчування.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Власна ініціатива Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Відповідно до пункту 8 Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», вартість безоплатного гарячого харчування у закладах загальної 

середньої освіти та інших закладах освіти, що провадять освітню діяльність на 

певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, встановлюється 

засновником таких закладів щороку відповідно до норм харчування з 

урахуванням режиму (кратності) харчування. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Встановлення  вартості харчування в закладах загальної середньої освіти, 

які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Полтавської області. 

 

4. Правові аспекти: 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про освіту», Закон 

України  «Про повну загальну середню освіту», Закон України «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року 
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№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Розрахунки вартості харчування одного здобувача освіти закладу 

загальної середньої освіти, які належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Полтавської області здійснюється у відповідності до 

норм визначених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». При 

п’ятиразовому харчуванні використовують додатки 5-8, а при одноразовому 

харчуванні – додаток 9, заклади освіти спортивного профілю користуються 

додатками 5-8 та 15 вищезазначеної постанови 

Під час розрахунку вартості харчування у ліцеях з військово-фізичною 

підготовкою, які належать до спільної власності територіальних громад сіл 

керуються нормою № 6 – ліцеїстська, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 “Про норми харчування 

військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового 

та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб 

рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”. 

 Застосування з 01.01.2022 норм, визначених постановою Кабінету 

Міністрів України  від 24 березня 2021 року № 305  «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» не призведе до збільшення вартості харчування. 

Видатки будуть здійснюватися в межах кошторисних призначень, в тому числі 

надходжень спеціального фонду.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Зазначений проєкт рішення обласної ради отримав експертну оцінку та 

погодження Департаменту фінансів Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 
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9. Прогноз результатів 
 

Результатом реалізації рішення стане забезпечення гарантованого 

мінімуму добової норми раціонального харчування у відповідності до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».  

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки Полтавської  

обласної державної адміністрації     В. КОВАЛЬСЬКА 


