
Нормативна база організації харчування  

в закладі. 

 

 1. Закон України «Про освіту» (статті 56) 
 2. Закон України«Про загальну середню освіту» (пункт 2, статті 22) 

 3. Закон України«Про охорону дитинства» (пункт 18 абзацу 5 статті  
 4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» 
 5. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 
змінами), 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»(із змінами) 

7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки 
України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації 
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» 

8. Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 №2898-МР «Про 
встановлення вартості харчування дітей та учнів у 

навчальних  закладах   м. Суми»  (зі змінами) 
9.Наказ управління освіти і науки  Сумської міської ради від 

30.08.2018  №563 «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2018-2019 навчальному році 
10.Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 №25 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв'язку з поширенням короновірусної хвороби ( COVID-19)" 

11.Наказ Міністарства аграрної політики та продовольства України від 
01.10.2012 року №590 "Про затвердження Вимог щодо розробки, 
впровадження та застосування постійних діючих процедур (НАССР)"  

Вартість харчування 
- для дітей раннього віку  - 21,00 гривень; 

- для дітей дошкільного віку – 25,00 гривень. 
Організовано  безкоштовне одноразове харчування (сніданок або 

обід) на суму 14 грн. в день  для дітей шкільного відділення з інвалідністю, 

відповідно до  Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за 
рахунок коштів міського бюджету дітей-інвалідів затвердженого рішенням 
Сумської міської ради від 24.06.2020 року № 6995-МР. 

Організовано безкоштовне одноразове харчування (сніданок або 
обід) на суму 14 грн. в день  для дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в спеціальних і інклюзивних класах. 
Встановлено розмір плати батьків за харчування в дошкільному 

відділення у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на 

день ( з оплатою за дні відвідування дитиною  закладу). 
  Зменшено на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які 

мають трьох і більше дітей в дошкільному відділенні. 



Затверджено режим гарячого харчування дітей шкільного відділу на 

2020-2021 навчальний рік Забезпечено гарячим харчуванням 100% учів 1-4 
класів. 

  У 2020-2021 навчальному році охоплено різними видами харчування 
75%  учнів освітнього закладу.  

Гарячим безкоштовним харчуванням охоплено в 2020-2021 н.р. у 

закладі 8 дітей позбавлених батьківського піклування, 10 дітей - батьки, 
яких брали участь  у проведенні АТО, 1 дитина, батьки яких є учасниками 

бойових дій на території інших держав, 16 дітей з малозабезпечених родин, 
45 дітей інклюзивного навчання, діти-інваліди-2 
 


