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Про харчування дітей - ВПО

На ваш лист  від   04.09.2020 №   01.1.1-16/00949  щодо  запит у   Григорової   М .  

на отримання публічної інформації  від 04.09.2020 №   01.1.1-16/00949  
інформуємо.

Пунктом  5 розділу І  Закон у  України від 16.01.2020 №  474-IX  « Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб »  визначено, що  д іти з числа 

внутрішньо переміщених осіб , які  навчаються у  закладах загальної середньої 
освіти  незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються  
безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України.
Розпорядженням Прем’єр-міністра України  від 5 серпня 2020 р .  № 1008-р  

доручено МОЗ, МОН, Мін економіки  та іншим центральним  та  місцевим  
органам  виконавчої влади забезпечити впровадження  Плану  заходів з 

реформування системи шкільного харчування.  Планом  передбачено  протягом  
серпня-жовтня 2020 року  здійсн ити  заход и  щодо  затверд ження  норм та порядку 

організації харчування учнів , розроблення  двотижневих меню, затвердження 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.
З початком нового 2020-2021 навчального року заклади загальної середньої 

освіти  до затвердження нових норм та порядку організації харчування учнів  
продовжують користуватися  Поряд ком  надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від  обкладення податком на 
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додану вартість , затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 2 

лютого 2011 р. № 116.

Цим Порядком визначено, що  організація харчування дітей у державних та 

комунальних закладах  загальної середньої освіти  покладається на органи 

виконавчої влади, а в закладах  освіти , що належать територіальним громадам, - 
на органи місцевого самоврядування.   У  закладах загальної середньої освіти  
харчування окремих категорій учнів здійснюється згідно з нормами харчув ання 

в грамах за бюджетні кошти  відповідно до норм харчування, визначених   від 22 

листопада 2004 р. № 1591  « Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах».
Отже,  д іти з числа внутрішньо переміщених осіб , які  навчаються у  

закладах загальної середньої освіти, відповідно до вимог  Закону України 

№ 474-IX повинні бути забезпечені безкоштовним харчуванням.
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