
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

  

Про внесення змін до Програми «Організація  

харчування дітей в закладах освіти Великодимерської  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

Відповідно до 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 організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 

26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної 

депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічних зв’язків, Великодимерська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до Програми « Організація  харчування дітей в закладах 

освіти Великодимерської  територіальної громади на 2021 рік », затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 103 V-

VІІІ, затвердивши її в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємства, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 536 ХVІI-VIIІ  



 

Додаток   

рішення селищної ради  

від 09 вересня 2021 року № 536 XVII-VIII 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

«Організація харчування дітей у закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
смт Велика Димерка 

2021 рік 



 

ПАСПОРТ 

Програми «Організація харчування дітей у закладах освіти Великодимерської територіальної 

громади на 2021 рік» 

 

1 
Ініціатор розроблення 

програми 
Великодимерська селищна рада 

2 Розробник програми 
Управління освіти, культури, молоді та спорту  

Великодимерської селищної ради 

3 
Відповідальний виконавець 

програми 

- Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради; 

- Комунальний заклад «Великодимерський 

ліцей» Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад «Бобрицьке навчально-

виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти»  

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Плосківське 

навчально-виховне об’єднання «Опорний заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної 

освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Богданівське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області 

- Комунальний заклад «Світильнянське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області; 

- Комунальний заклад «Русанівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Гоголівське 

навчально-виховне об’єднання «Опорний заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної 



 

освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області. 

4 Учасники Програми 

- Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради; 

- - Комунальний заклад «Великодимерський 

ліцей» Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад «Бобрицьке навчально-

виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти»  

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Плосківське 

навчально-виховне об’єднання «Опорний заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної 

освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Богданівське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області 

- Комунальний заклад «Світильнянське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області; 

- Комунальний заклад «Русанівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

Комунальний заклад «Гоголівське навчально-

виховне об’єднання «Опорний заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти – 

заклад позашкільної освіти» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області. 

5 Термін реалізації програми 2021 рік 



 

6 
Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені 

законодавством 

7 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів програми 

- Комунальний заклад «Великодимерський 

ліцей» Броварського району Київської області – 

6 000,0 тис. грн. у тому числі загальний фонд 4 

500,0 тис. грн., спеціальний фонд –1 500,0 тис. 

грн.; 
- Комунальний заклад «Бобрицьке навчально-

виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області – 1 280,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 880,0 тис. грн., 

спеціальний фонд –400,0 тис. грн.; 

- Комунальний заклад «Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області – 1 200,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 750,0 тис. грн., 

спеціальний фонд –450,0 тис. грн.; 

- Комунальний заклад «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області – 2 100,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 1 500,0 тис. грн., 

спеціальний фонд – 600,0 тис. грн.; 

- Комунальний заклад «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти»  

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області – 1 450,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 1 000,0 тис. грн., 

спеціальний фонд – 450,0 тис. грн.; 

- Комунальний заклад «Плосківське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області – 1 480,0 тис. грн. у тому числі загальний 

фонд – 1 080,0 тис. грн., спеціальний фонд – 400,0 

тис. грн.; 
- Комунальний заклад «Богданівське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області – 1 545,0 тис. грн. у тому числі загальний 

фонд – 1 145,0 тис. грн., спеціальний фонд – 400,0 

тис. грн.; 
- Комунальний заклад «Світильнянське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області – 1 200,0 тис. грн. у тому числі загальний 

фонд – 900,0 тис. грн., спеціальний фонд – 300,0 

тис. грн.; 
- Комунальний заклад «Русанівське 



 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області – 1 150,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 900,0 тис. грн., 

спеціальний фонд – 250,0 тис. грн.; 

- Комунальний заклад «Гоголівське 

навчально-виховне об’єднання «Опорний заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної 

освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області – 2 095,0 тис. грн. у тому 

числі загальний фонд – 1 745,0 тис. грн., 

спеціальний фонд – 350,0 тис. грн.. 

8 Головний розпорядник коштів 

- Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області . 

Сума фінансування програми – 19 500,0 тис.грн, 

(заг.ф.- 14 400,0 тис. грн, спец.ф.- 5 100,0 тис. грн.) 

9 
Розпорядник коштів нижчого 

рівня 

- Комунальний заклад «Великодимерський 

ліцей» Броварського району Київської області; 

- Комунальний заклад «Бобрицьке навчально-

виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти»  

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Плосківське 

навчально-виховне об’єднання «Опорний заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної 

освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Богданівське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 

області 

- Комунальний заклад «Світильнянське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської 



 

області; 

- Комунальний заклад «Русанівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області; 

- Комунальний заклад «Гоголівське 

навчально-виховне об’єднання «Опорний заклад 

загальної середньої освіти – заклад дошкільної 

освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до 

проблем молодого покоління. 

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. 

Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за місцем 

навчання, відповідно до вимог, встановлених Конституцією України. Програма розроблена 

на виконання: 

 статті 25 Закону України «Про освіту»; 

 статті 5 Закону України «Про охорону дитинства»; 

 Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких 

законодавчих актів України» від 24.12.2015 року  № 911-VІІІ; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004№1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; 

 постанови Кабінету Міністрів України 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» (зміни та доповнення від 18.01.2016 № 16); 

 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; 

  Закону України «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» № 978-ІХ 

 бюджетного кодексу України; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002№856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 

від 01.06.05 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах»; 

 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002№667 «Про затвердження 

порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»; 

 інших нормативно-правових актів. 

Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня сімей, 

наближення деяких з них до групи соціального ризику. 24 грудня 2015 року Верховна Рада 

України ухвалила Закон України № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 



 

актів України». Цей документ містить ряд норм, якими переглядаються й обмежуються ряд 

соціальних гарантій, зокрема: 

 органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують 

безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 

із особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, 

учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей. 

У зв’язку з цим виникає необхідність проведення органами місцевого самоврядування 

моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності, вжиття вичерпних заходів щодо 

зменшення негативного впливу реалізації зазначених ризиків, зокрема часткового 

забезпечення харчуванням за бюджетні кошти вихованців дошкільних навчальних закладів, 

що діють в рамках навчально-виховних комплексів, безкоштовного харчування учнів 5-11 

класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Програма «Організація харчування дітей у закладах освіти Великодимерської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі – Програма) – це заходи, що 

здійснюються на місцевому рівні з метою соціальної та психологічної підтримки сімей та 

дітей, які в них виховуються, часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних 

навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів із сімей, 

які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх 

соціально-психологічних проблем. 

Забезпечення дітей харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на підставі заяви одного з 

батьків (або осіб, що їх замінюють) та поданих підтверджуючих документів. 

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Створення умов для збереження здоров’я вихованців дошкільних груп та учнів при 

навчально-виховних об'єднаннях Великодимерської селищної ради, забезпечення їх якісним, 

раціональним харчуванням; 

 Забезпечення всіх учнів закладів освіти гарячими обідами, а дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та 

учасників АТО безкоштовним гарячим харчуванням; 

 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дитячого населення, 

дотримання вимог санітарного законодавства щодо умов постачання якісних продуктів 

харчування і виконання затверджених норм харчування у дошкільних групах навчально-

виховних об'єднань та закладах загальної середньої освіти; 

 Збереження кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації працівників 

харчоблоків; 

 Соціальна та психологічна підтримка сімей та дітей, які в них виховуються,в частині 

часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних груп навчальних закладів, 

безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 

класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах за 

позабюджетні кошти; 

 Підтримка харчування учнів, що не мають пільг, які навчаються у 1-4 класах 

навчально-виховних об'єднань Великодимерської селищної ради. 

IІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 



 

Основними завданнями є створення умов для повноцінного гарячого харчування: 

 дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (заклади дошкільної 

освіти, загальної середньої освіти, навчально-виховні комплекси та навчально-виховні 

об'єднання);  

 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій або перебувають у зоні ООС (заклади 

дошкільної освіти); 

 дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту 

незалежності та суверенітету України; 

 дітей з категорії «внутрішньо переміщена особа»;  

 вихованців дошкільної ланки, які не відносяться до пільгових категорій 

(навчально-виховні комплекси та навчально-виховні об'єднання); 

 учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, які не відносяться до пільгових 

категорій; 

 учнів, які відвідують групу продовженого дня (10% звільняються у повному обсязі 

від плати за харчування, 15% - на половину вартості);  

 10% від учнів 5-11 класів, які не належать до вказаних вище категорій, але 

потребують безоплатного харчування на основі рішення органів місцевого самоврядування;  

 дітей під час оздоровчого періоду у пришкільних таборах; 

 осіб інших категорій, визначених рішенням органу місцевого самоврядування. 

 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом 

фінансування за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України. 

Видатки пов’язані з організацією безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних і інклюзивних класах та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»,  дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу і Криму та 

учасників АТО, інших категорій вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюються за рахунок виділених коштів з бюджету 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради згідно з кошторисними 

призначеннями. 

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільній 

ланці у розмірі, що становить 35 відсотків від вартості харчування на день (навчально-

виховні комплекси та навчально-виховні об'єднання). 

Батьки, у сім’ях, де троє і більше дітей, виховується у дошкільній ланці, сплачують за 

харчування у розмірі, що становить 50 відсотків від вартості харчування на день (навчально-

виховні об'єднання). 

Батьківська плата за харчування дітей частково або повністю може вноситися в 

натуральній формі, як самими батьками, так і спонсорами, меценатами тощо. 

 

Основні показники та потреби у фінансуванні: 

Загальні обсяги фінансування на 2021 рік 

Категорія 

К-сть 

учнів 

/ 

вихо- 

ванці

К-сть 

днів 

харчу- 

вання 

К-сть 

дітодні

в 

Вартість 

харчуван

ня 1 

дитини, 

протягом 

Загальна 

сума, 

грн. 



 

в одного 

дня, грн. 

Вихованці дошкільної ланки НВК/НВО 

діти – сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування 
2 245 490 85,0 41650,0 

діти з малозабезпечених сімей 8 245 1960 85,0 166600,0 

діти – інваліди 9 245 2205 85,0 187425,0 

діти з багатодітних родин 128 245 30135 85,0 2561475,0 

діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО або є учасниками 

бойових дій 

36 245 8820 85,0 749700,0 

діти, із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 
1 245 245 85,0 20825,0 

діти з особливими освітніми 

потребами 
2 245 490 85,0 41650,0 

вихованці дошкільної ланки без 

пільгової категорії 
930 245 227850 85,0 19367250,0 

Всього 1116 245 272195 85,0 23 136575,0 

Учні закладів загальної середньої освіти 

діти сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (1-4 кл.) 
14 175 2450 26,6 65170,0 

діти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах 

(1-4 кл.) 

18 175 3150 26,6 83790,0 

діти з малозабезпечених родин (1-

4 кл.) 
6 175 1050 26,6 27930,0 

учні 1-4 кл. без пільгових 

категорій 
1767 175 309225 26,6 8225385,0 

діти групи продовженого дня 

(10%) 
78 175 13650 33,47 456865,5 

діти групи продовженого дня 

(15%), (50% батьківська плата) 
113 175 19775 33,47 661869,3 

діти сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (5-11 

кл.) 

29 175 5075 37,76 191632,0 

діти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах 

(5-11 кл.) 

9 175 1575 37,76 59472,0 

діти з малозабезпечених родин (5-

11 кл.) 
21 175 3675 37,76 138768,0 

діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО або є учасниками 

бойових дій 

103 175 18025 37,76 680624,0 

10% від учнів 5-11 кл. визначених 

рішенням органів місцевого 

самоврядування 

245 175 42875 37,76 1618960,0 

Всього 2405 175 420875  12210466,0 

      



 

Разом видатків на харчування                                                                                             

по КЕКВ 0611020, в т.ч. 
3521    19 500,00 

загальний фонд     14 400,0 

спеціальний фонд     5 100,0 

Обсяги фінансування на ІІ семестр 2020-2021 навчального року 

Категорія 

К-сть 

учнів / 

вихо- 

ванців 

К-сть 

днів 

харчу- 

вання 

К-сть 

дітодні

в 

Вартість 

харчуван

ня 1 

дитини, 

протягом 

одного 

дня, грн. 

Загальна 

сума, 

грн. 

Вихованці дошкільної ланки НВК/НВО 

діти – сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування 
2 166 332 85,0 28220,0 

діти з малозабезпечених сімей 8 166 1328 85,0 112880,0 

діти – інваліди 9 166 1494 85,0 126990,0 

діти з багатодітних родин 128 166 21248 85,0 1806080,0 

діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО або є учасниками 

бойових дій 

36 166 5976 85,0 507960,0 

діти, із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 
1 166 166 85,0 14110,0 

діти з особливими освітніми 

потребами 
2 166 332 85,0 28220,0 

вихованці дошкільної ланки без 

пільгової категорії 
930 166 154380 85,0 13122300,0 

Всього 1116 166 185256 85,0 15746760,0 

 

діти сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (1-4 кл.) 
14 83 1162 26,6 30909,2 

діти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах 

(1-4 кл.) 

18 83 1494 26,6 39740,4 

діти з малозабезпечених родин (1-

4 кл.) 
6 83 498 26,6 13246,8 

учні 1-4 кл. без пільгових 

категорій 
1767 83 

14666

1 
26,6 3901182,6 

діти групи продовженого дня 

(10%) 
78 83 6474 33,47 216684,78 

діти групи продовженого дня 

(15%), (50% батьківська плата) 
113 83 9379 33,47 313915,13 

діти сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (5-11 

кл.) 

29 83 2407 37,76 90888,32 

діти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах 

(5-11 кл.) 

9 83 747 37,76 28206,72 

діти з малозабезпечених родин (5-

11 кл.) 
21 83 1743 37,76 65815,68 



 

діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО або є учасниками 

бойових дій 

103 83 8549 37,76 322810,24 

10% від учнів 5-11 кл. визначених 

рішенням органів місцевого 

самоврядування 

245 83 20335 37,76 767849,6 

Всього 2405 83 
19961

5 
 5791249,5 

      

Разом видатків на харчування                                                                                             

по КЕКВ 0611020, в т.ч. 
3521    19 500,00 

загальний фонд     14 400,0 

спеціальний фонд     5 100,0 

 

Обсяги фінансування на І семестр 2021-2022 навчального року 

Категорія 

К-сть 

учнів / 

вихо- 

ванців 

К-сть 

днів 

харчу- 

вання 

К-сть 

дітоднів 

Вартість 

харчування 

1 дитини, 

протягом 

одного дня, 

грн. 

Загальна 

сума, 

грн. 

Вихованці дошкільної ланки НВК/НВО 

діти – сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування 
2 79 158 85,0 13430,0 

діти з малозабезпечених сімей 8 79 632 85,0 53720,0 

діти – інваліди 9 79 711 85,0 60435,0 

діти з багатодітних родин 128 79 10112 85,0 859520,0 

діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО або є учасниками 

бойових дій 

36 79 2844 85,0 241740,0 

діти, із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 
1 79 79 85,0 6715,0 

діти з особливими освітніми 

потребами 
2 79 158 85,0 13430,0 

вихованці дошкільної ланки без 

пільгової категорії 
930 79 73470 85,0 6244950,0 

Всього 1116 79 88164 85,0 7493940,0 

 

діти сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (1-4 кл.) 
14 92 1288 26,6 34260,8 

діти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах 

(1-4 кл.) 

18 92 1656 26,6 44049,6 

діти з малозабезпечених родин (1-

4 кл.) 
6 92 552 26,6 14683,2 

учні 1-4 кл. без пільгових 

категорій 
1767 92 162564 26,6 4324202,0 

діти групи продовженого дня 

(10%) 
78 92 7176 33,47 240180,7 



 

діти групи продовженого дня 

(15%), (50% батьківська плата) 
113 92 10396 33,47 347954,1 

діти сироти та діти позбавлені 

батьківського піклування (5-11 

кл.) 

29 92 2668 37,76 100743,7 

діти з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах 

(5-11 кл.) 

9 92 828 37,76 31265,28 

діти з малозабезпечених родин (5-

11 кл.) 
21 92 1932 37,76 72952,32 

діти, батьки яких перебувають в 

зоні АТО або є учасниками 

бойових дій 

103 92 9476 37,76 357813,8 

10% від учнів 5-11 кл. визначених 

рішенням органів місцевого 

самоврядування 

245 92 22540 37,76 851110,4 

Всього 2405 92 221260  6419216,0 

     

Разом видатків на харчування                                                                                             

по КЕКВ 0611020, в т.ч. 
3521    19 500,00 

загальний фонд     14 400,0 

спеціальний фонд     5 100,0 

 

V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Організацію виконання завдань Програми, як головний розпорядник коштів місцевого 

бюджету по галузі «Освіта», здійснює виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія Великодимерської 

селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення. 

Контроль за використанням коштів здійснюється в порядку, встановленому 

законодавством. 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Виконання визначених Програмою заходів дозволить: 

 забезпечення збалансованого харчування учнів  та вихованців навчально-виховних 

об'єднань Великодимерської селищної ради; 

 поліпшення якості харчування дітей; 

 покращення показників здоров’я  учнів Великодимерської ОТГ, створення умов для 

 розвитку дітей; 

 забезпечення соціального захисту учнів та вихованців пільгових категорій; 

 надання додаткової пільги, що забезпечить частково чи повністю харчуванням за 

бюджетні чи залучені кошти вихованців закладів дошкільної освіти, безкоштовним 

харчуванням учнів 1-4 класів, учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей із сімей тимчасово переселених зі сходу 

і Криму та учасників АТО, допоможе поліпшити морально-психологічний мікроклімат у 

сім`ях. 

 



 

 

 

Секретар ради                                                                                    Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 


