
 

 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ  
 

                                         

26 серпня 2021 року № 190 

    

Про забезпечення харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти  

Лубенської територіальної громади 

 

Заслухавши інформацію начальника Управління освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

Костенка М.В. про забезпечення харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти Лубенської територіальної громади, виконавчий комітет 

Лубенської міської ради відмічає, що Управління освіти, навчальні заклади 

здійснюють ряд заходів з організації харчування учнів у шкільних їдальнях. 

Середня вартість харчування в загальноосвітніх навчальних закладах 

становить 14 грн. 00 коп. на день. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій 

забезпечуються безоплатними обідами за кошти місцевого бюджету. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 20.10.2011 року за № 1/12-5714 вказаним категоріям учнів за дні, 

пропущені за хворобою, вихідні дні та канікули виплата компенсації за 

неодержані обіди не здійснюється. 

Постійно здійснюється контроль за організацією харчування учнів 

медперсоналом та адміністрацією закладів, представниками шкільних рад із 

харчування, технологом, працівниками Лубенського міськрайонного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській 

області, а також спеціалістами Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.  

Керуючись п.п. 6 п. «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію начальника Управління освіти виконавчого комітету 

Лубенської  міської  ради  Лубенського  району Полтавської області 



Костенка М.В. про забезпечення харчування учнів  у закладах загальної 

середньої освіти Лубенської територіальної громади взяти до відома 

(додається). 

2. Затвердити розрахунок витрат на харчування учнів 5-11 класів, груп 

продовженого   дня   та   дітей   у   пришкільних таборах   при закладах освіти 

на 2021-2022 навчальний рік (додається). 

3. Управлінню освіти  виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Костенко М.В.), 

керівникам закладів загальної середньої освіти: 

3.1.Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових 

документів щодо організації харчування у навчальних закладах. 

3.2. Забезпечити організацію заготівлі овочевої продукції для шкільних 

їдалень та вирішити питання її тривалого зберігання. 

3.3.Здійснити організаційні заходи щодо своєчасного постачання 

продуктів харчування належної якості відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

3.4.Вживати заходів для збільшення показника охоплення учнів 5-11 

класів гарячим харчуванням у шкільних їдальнях. 

3.5.Забезпечити умови для реалізації готових страв та буфетної 

продукції за готівку в школах Лубенської територіальної громади. 

3.6.Здійснювати протиепідемічні заходи з метою попередження 

спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. 

3.7.Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків для 

пропаганди гігієнічних основ харчування. 

4. Організацію виконання рішення  покласти на начальника  

Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області Костенка М.В. 

5. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В.  

 

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

                         

                                                                         Додаток 

                                                                         до рішення виконавчого комітету   

                                                                         Лубенської міської ради 

                                                                         26.08.2021 р. № 190 

 

 

Розрахунок витрат на харчування учнів 5-11 класів,  

груп продовженого дня та дітей у пришкільних таборах при закладах 

освіти на 2021-2022 навчальний рік 

 

Витрати: 

1. Заробітна плата з нарахуванням: 

 2670 грн. х  27 осіб +22% = 87949,80 грн. 

 87949,80 грн. : 21день = 4188,09 грн. 

Заробітна плата за 1 день складає  4188,09 грн. 

 

2. Електроенергія за 1 день – 420 КВт/год  х  3,18 грн.  =  1335,60 грн. 

 

Всього витрати за 1 день складають – 5523,69 грн.(4188,03  грн.+1335,60 грн.) 

Витрати у відношенні до затрат робочого часу на приготування страв: 

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

страви 

Кількість часу, 

затраченого на 

приготування 

страви, відповідно до 

технологічної картки 

Собівартість 

(заробітна 

плата з 

нарахуваннями, 

електроенергія) 

1. 1. Кури відварні, 

тушковані 

1 год. 00 хв. 2,99 грн. 

2. 2. Котлети, фрикаделі, 

тюфтелі рибні, 

м’ясні, курячі, 

печінкові 

1 год. 00 хв. 3,06 грн. 

3. 3. Гуляш м’ясний, 

курячий 

1 год. 45 хв. 5,39 грн. 

4. 4. Каша, макарони 

відварні (гарніри, 

страви овочеві) 

30 хв. 2,30 грн. 

5. 5. Ковбаса відварна, 

сосиски 

10 хв. 0,62 грн. 

6. 6. Риба, печінка, м'ясо  

смажені 

30 хв. 2,85 грн. 

7. 7. Картопляні гарніри 40 хв. 2,85 грн. 

8. 8. Страви овочеві 40 хв. 2,85 грн. 



9. 9. Суп  1 год. 00 хв. 1,92 грн. 

10. Борщ 1 год. 10 хв. 2,19 грн. 

11. Розсольник 1 год. 40 хв. 1,85 грн. 

12. Млинці, оладки, 

омлети 

25 хв. 1,19 грн. 

13. Сирники 30 хв. 1,33 грн. 

14. Салат овочевий 20 хв. 1,10 грн. 

15. Салат відварний 40 хв. 1,75 грн. 

16. Овочі солені, свіжі 10 хв. 0,39 грн. 

17. Соус 30 хв. 0,68 грн. 

18. Яйця відварні 10 хв. 0,44 грн. 

19. Сік, кефір, ряжанка 5 хв. 0,24 грн. 

20. Чай, молоко, напої, 

компоти 

30 хв. 0,67 грн. 

21. Хліб, печиво, вафлі 5 хв. 0,11 грн. 

22. Бутерброд, масло, 

сир 

10 хв. 0,44 грн. 

23. Вироби хлібобулочні     1 год. 30 хв.                 1,33 грн. 

 

У середньому на приготування одного комплексного обіду витрати на 

заробітну плату та електроенергію за один день складають – 9,77 грн. 

(відповідно до приблизного двотижневого меню харчування учнів 5-11 

класів, груп продовженого дня, таборів з денним перебуванням дітей, 

погодженого з Лубенським міськрайонним управлінням Головного 

управління Держпродспоживслужби у Полтавській області і затвердженого 

Управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області). 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                               Юлія БІЛОКІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація Управління освіти  

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

про організацію якісного харчування у закладах загальної 

середньої освіти Лубенської територіальної громади  

 

Організація якісного харчування учнів у шкільних їдальнях – один з 

пріоритетних напрямів діяльності Управління освіти та закладів освіти 

Лубенської територіальної громади. 

Заклади загальної середньої освіти Лубенської територіальної громади 

здійснюють самостійну організацію харчування школярів. Штати шкільних 

їдалень укомплектовані кухарями, помічниками кухарів та комірниками 

згідно нормативів. Контроль за якістю харчування здійснюється медичними 

працівниками, які працюють у кожному навчальному закладі відповідно до 

штатних розписів. Працівники харчоблоків ознайомлені з санітарно-

гігієнічними правилами, умовами, термінами збереження і реалізації 

продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, 

забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. 

Середня вартість харчування в закладах загальної середньої освіти 

становить 14 грн. 00 коп. на день. Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій 

забезпечуються безоплатними обідами за кошти місцевого бюджету. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 20.10.2011 року за № 1/12-5714 вказаним категоріям учнів за дні, 

пропущені за хворобою, вихідні дні та канікули виплата компенсації за 

неодержані обіди не здійснюється. 

Постійно здійснюється контроль за організацією харчування учнів 

медперсоналом та адміністрацією закладів, представниками шкільних Рад із 

харчування, технологом, працівниками Держпродспоживслужби, а також 

спеціалістами Управління освіти.  

 

Начальник Управління освіти    Мирослав КОСТЕНКО 

 

 

 

 

 


