Інформаційна довідка
Про стан організації харчування
у загальноосвітніх навчальних
закладах міста Києва на початок
2017-2018 навчального року
Безкоштовне (пільгове) харчування учнів ЗНЗ
Безкоштовне харчування (з одноразовим режимом) здійснюється
відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від
03.03.2017 № 237 «Про організацію у 2017 році харчування учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на комунальній
власності територіальної громади міста Києва» для:
- 117641 учнів 1-4 класів;
- 6094 учнів 5-11 класів із числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; учнів із числа дітейінвалідів; учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям»; учнів із числа дітей із сімей учасників антитерористичної
операції, дітей із сімей загиблих (померлих) учасників
антитерористичної операції та учнів із числа дітей із сімей киян, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.
Всього безкоштовним харчуванням забезпечено 123735 учнів.
За принципом мультипрофільного харчування («шведський стіл»)
організовано харчування учнів у гімназії «Консул» №86 Печерського району.
Харчування більше одного разу на день здійснюється за власні кошти.
Вартість пільгового одноразового харчування
У бюджеті міста Києва по галузі «Освіта» на 2017 рік на харчування учнів
у загальноосвітніх навчальних закладах передбачено кошти в сумі 228,3 млн.
грн.
Середня вартість харчування станом на січень .2017 року становила для
учнів 1-4 класів – 12,07 грн., у 5-11 класів – 15,14 грн.
Вартість продуктового набору станом на 01.01.2017 становила для учнів
1-4 класів - 13, 56 грн., для учнів 5-11 класів – 15,75 грн.
Упродовж вересня-жовтня збільшено вартість харчування за
результатами тендерів у Шевченківському (з 07.09.2017) та у Святошинському
(з 02.10.2017) районах. Станом на 02.010.2017 року середня вартість пільгового
харчування по місту складає для учнів 1-4 класів – 12,32 грн., 5-11 класів –
15,22 грн.
Вартість продуктового набору станом на 01.09.2017 становить для учнів
1-4 класів - 15, 88 грн., для учнів 5-11 класів – 18,66 грн.(додатки 1, 2).
Найбільша вартість харчування для учнів 1-4 класів в Шевченківському
районі – 16,50 грн., для учнів 5-11 класів у Печерському районі – 22,12 грн.
Найменша – у Дарницькому районі: для учнів 1-4 класів – 9,30 грн, для учнів
5-11 класів -10,75 грн.

Аналіз вартості пільгового харчування, що встановлена за результатами
тендрених процедур, проведених РУО, свідчить, що у 9-ти районах вона менша
за вартість продуктового набору. Зокрема, у Дарницькому районі вартість
харчування для учнів 1-4 класів менша за вартість продуктового набору на 31%,
у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському та
Солом’янському районах – менша на 11 %. У той же час вартість харчування,
наприклад для учнів 5-11 класів, більша за вартість продуктового набору на
40% у Печерському районі..
Підприємства, які забезпечують харчування учнів
За результатами проведення РУО процедури закупівлі визначені
організації, що забезпечують учнів загальноосвітніх навчальних закладів
гарячим харчуванням.
Станом на 01.09.2017 у загальноосвітніх навчальних закладах міста
забезпечують пільгове харчування 18 організацій, з них: КП-9, ТОВ-2,ФОП-7.
Самостійно організовують харчування 5 ЗНЗ у Дніпровському та
Солом’янському районах (додаток 3 ).
Найбільше спектр організацій, що забезпечують пільгове харчування, в
Солом’янському (5 організацій) та Оболонському (4 організації) районах.
У 23 % загальноосвітніх навчальних закладах столиці (91 ЗНЗ:
Дарницький район – всі ЗНЗ, Деснянський район – 4 ЗНЗ, Дніпровський район
– всі ЗНЗ, окрім 2-х) організовує безкоштовне харчування учнів ТОВ
«ПОНТЕМ.УА».
Порушення, що впливають на якість харчування. А саме:
- примірне двотижневе меню не погоджено з ГУ Держпродспоживлсужби
(ЗНЗ № 66, 128, 111, 302, 309, «Київська Русь»);
- перелік страв (вихід продуктів) у погодженому меню, та в меню що є в
ЗНЗ – не відповідають один одному в № ЗНЗ № 66, 128, 111, 302, 309,
«Київська Русь»; розбіжності між стравами (виходом продукту),
представленими у примірному двотижневому меню та меню-розкладі
(щоденному меню)
- порушення правил миття столового та кухонного посуду в школі № 111;
- недостатність посуду та використання алюмінієвого посуду (ложки,
відсутність виделок) в школі № 302;
- відсутність (несвоєчасність) контролю за температурним режимом в
холодильному обладнанні; зокрема не працюють морозильна камера в
ЗНЗ № 66 та холодильна шафа в ЗНЗ № 111;
- відсутність контрольних порцій в ЗНЗ № 140, 66, 302;
- несвоєчасність записів у журналах бракеражу готової продукції, зокрема
ЗНЗ 140,
- порушення санітарно-гігієнічних вимог, зокрема в буфеті ЗНЗ № 302;
- не працюють питні фонтанчики в ЗНЗ № 149, 66;
- немає миючих засобів для учнів, зокрема в ЗНЗ № 66;
- недостатність працівників харчоблоку, зокрема відсутні мийники посуду
в ЗНЗ № 66, медичної сестри в ЗНЗ № 140.
За результатами проведених досліджень ГУ Держпродспоживслужбою у
вересні 2017 року у більшості взятих проб харчових продуктів в гімназії № 59

Голосіївського району виявлено позитивний результат (невідповідні показники
безпечності), виявлені порушення вимог санітарного законодавства в школі
№ 111 Дарницького району (лист від 22.09.2017 № 05.2/12456).
За інформацією депутата Київської міської ради Маляревича О.В. (лист від
04.10.2017 № 08/279/8/058-977 до загальноосвітніх навчальних закладів
Дніпровського району (ЗНЗ № 137, № 141 «ОРТ», № 208 завозяться неякісні
продукти (організатор харчування ТОВ «ПОНТЕМ.УА»).
Проведено вибірковий аналіз тендерної документації на закупівлю:
«Послуги їдалень» (код 56.29.2 (55510000-8) замовників торгів – управлінь
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.
Договором про закупівлю не передбачено умову щодо використання
матеріально-технічної бази навчальних закладів в яких планується надання
послуги - «Послуги їдалень» та не встановлено орендну плату за користування
майном територіальної громади міста Києва. Орендна ставка за використання
майна для розміщення їдалень становить 6% від незалежної експертної
оцінки такого майна. Окрім орендної плати орендар сплачує: компенсацію
витрат підприємств-балансоутримувачів за користування земельною ділянкою,
на якій розташований об'єкт оренди плату; за комунальні послуги відповідно
до договору, який укладається між орендарем та підприємствомбалансоутримувачем; послуги страховика.
Окрім того, для даного виду послуги Єдиним закупівельним словником (ДК
021:2015) передбачено іншій код закупівлі:
- 5532000-9 (послуги з організації харчування);
- 55321000-6 (послуги з готування їжі);
- 55322000-3 (послуги кухарів).
Харчування учнів за кошти батьків
Наразі питання організації харчування
урегульовано.
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В усіх закладах організатори безкоштовного харчування забезпечують
роботу шкільних буфетів. У Дарницькому районі (21 ЗНЗ) окрім традиційної
буфетної продукції встановлено снекоавтомати (ТОВ «Дорога здоров’я»), як
альтернатива шкільному буфету. Не працював під час вивчення шкільний
буфет в ЗНЗ № 140.
Гаряче харчування за кошти батьків переважно забезпечують
підприємства (установи), які організовують пільгове харчування. Договори на
зазначені послуги не укладено. Учні старших класів отримують комплексні
обіди в усіх ЗНЗ ( переважно меню для безкоштовного харчування, однак за
більшою вартістю , орієнтовно + 20%).
У навчально-виховному комплексі «Ерудит» Солом’янського району
харчування за кошти батьків організовано через благодійний батьківський
фонд, який фактично закупає продукти харчування. Приготування страв
здійснюють кухарі, що є працівниками навчального закладу відповідно до
штатного розпису.
Не організовано харчування за кошти батьків у ліцеї № 208
Дніпровського району.

Мають можливість обирати другі страви та гарніри учні, що харчуються
за кошти батьків у ЗНЗ Печерського, Подільського, Солом’янського,
Шевченківського районів, в окремих ЗНЗ Голосіївського, Дарницького,
Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського районів.
Пропозиції батьківської громади:
- розширення меню «вільного продажу» за кошти батьків;
- урізноманітнення буфетної продукції;
- введення до меню нових сучасних страв;
- підвищення якості харчування.
За результатами наради в ДОНМС за участі представників РУО,
батьківських комітетів та організаторів харчування встановлено, що:
- необхідно внесення змін до Постанови КМУ № 1591 (додаток № 7 в
частині обов’язковості норм харчування у ЗНЗ для одноразового
харчування учнів) та Державних санітарних правил і норм
влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально- виховного
процесу (додаток 9 «Асортимент шкільних буфетів), рецептури
страв та інших нормативно-правових актів з питань організації
харчування в ЗНЗ;
- потребує
нормативно-правового
урегулювання
організація
харчування за кошти батьків, у тому числі механізм закупки
продуктів харчування в ЗНЗ для організації гарячого харчування за
кошти батьків (при наявності посад кухарів в штатному розписі
шкіл);
- потребують змін форми організації харчування та підходи для
обрахування вартості пільгового харчування учнів в ЗНЗ.

Додаток 1
Вартість натурального продуктового набору за нормами харчування
у загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування учнів
згідно наданих Головним управлінням статистики у м. Києві цін, які склалися
на 1 січня 2017 р.
(додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591)
Вікова група (років)
від 6 до 10
№
п/п

Найменування продуктів

1 Хліб житній
2 Борошно пшеничне
3 Крупа, бобові, макаронні
вироби
4 Цукор
5 Масло вершкове
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Олія
Картопля
Овочі різні
Фрукти, соки
Фрукти сушені
Яйце (штук)
Молоко, кисломолочні
продукти
Сир кисломолочний
Сметана
М’ясо, птиця, м"ясопродукти
Риба, рибопродукти
Чай
В С Ь О Г О:

Ціни за 1
кг, грн.

денна
норма
на одну
дитину,
грамів

14,64
9,53
19,02

60
5
21

19,30
143,20

від 10 і старше
денна
норма на
одну
дитину,
грамів

сума, грн.

0,878
0,048
0,399

80
10
30

1,171
0,095
0,571

15
8

0,290
1,146

18
10

0,347
1,432

32,21
4,89
3,83
23,66
122,24
26,02
18,28

7
100
140
50
8
0,25
18

0,225
0,489
0,536
1,183
0,978
0,651
0,329

10
120
180
75
8
0,25
20

0,322
0,587
0,689
1,775
0,978
0,651
0,366

78,33
47,82
85,99
74,77
371,80

16
5
35
25
0,1

1,253
0,239
3,010
1,869
0,037
13,56

20
6
35
25
0,1

1,567
0,287
3,010
1,869
0,037
15,75

сума,
грн.

Додаток 2

Вартість харчування
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва
у 2017 році

№
з/п

Вартість харчування для учнів 1-4
класів, грн.

РАЙОН

Вартість харчування для учнів 5-11
класів пільгових категорій, грн.
на
на початок станом на
станом на
станом на початок
станом на
2017 року 01.09.2017
01.09.2017
01.10.2017 2017 року
01.10.2017

1.
2.
3.
4.

Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський

13,00
9,30
10,90
12,00

12,01
9,30
10,90
12,00

12,01
9,30
10,90
12,00

16,19
10,75
13,80
12,99

12,40
10,75
13,80
12,99

12,40
10,75
13,80
12,99

5.
6.
7.

Оболонський
Печерський
Подільський

12,00
12,55
13,95

12,00
12,55
13,95

12,00
12,55
13,95

14,99
22,12
15,60

14,99
22,12
15,60

14,99
22,12
15,60

8.
9.

Святошинський
Солом’янський

12,00
12,00

8,75
12,00

12,00
12,00

15,00
15,00

11,42
15,00

15,00
15,00

10. Шевченківський

13,00

12,00

16,50

15,00

15,00

19,50

Середня вартість
по місту:

12,07

11,55

12,32

15,14

14,41

15,22

Вартість змінено тимчасово з
травня 2017. Оголошено нові
торги.

тимчасово на вересень 8,75
грн., 11,42 грн.
Вартість змінено з 07.09.2017
після проведення тендеру

Додаток 3
Інформація
про підприємства, які організовують харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва
(станом на 01.09.2017)
№з/
п

район

1

Голосіївський

2

Дарницький

Назва підприємства,
що організовує
харчування в ЗНЗ
КП «Шкільне
харчування»
ТОВ «ПОНТЕМ УА»

3

Деснянський

КП «Зеніт»

4

Дніпровський

ТОВ «ПОНТЕМ.УА»
ТОВ «ПОНТЕМ.УА»
ЗНЗ

5

Оболонський

КП «Шкільне
харчування»
ФОП

ЗНЗ
Всі ЗНЗ
Всі ЗНЗ

Альтернатива
буфетній
продукції
«Дорога
здоров’я»,
автомати (21
ЗНЗ)№№62,11,
127,160,255,280,
284,289,290,291,
296,305,309,314,
315,217,302,261,
329,Київська
інженерна
гімназія, ліцей
«Наукова зміна»
-

ЗНЗ№№23,39,119,147,152,189,190,192,202,207,212,213,218,238,24
7,248,249,250,251,259,263,264,270,276,277,278,282,283,292,293,294
,300,301,306,307,312,313,320,321,Києво-Могилянський колегіум,
«Троєщина», Економіко-правовий ліцей
ЗНЗ№№275,308,311,322
Всі ЗНЗ
СШ№272 український колеж ім.В.О.Сухомлинського, НВК
«Домінанта»
32 ЗНЗ
НВК № 143

-

6

Печерський

7

Подільський

8
9

Святошинський
Солом’янський

Плаксійчук Г.О.
ФОП
Прибора Н.Л.
ФОП
Тиндиченко О.І.
КП «Шкільне»

КП «Шкільне
харчування»
ТОВ «Підліток»
КП «Промінь»
КП «Школяр»

ФОП
Письменюк К.І.
ФОП
Сівенкова А.І.
ФОП
Поліщук С.В.
ФОП
Оводенко Н.М.
ЗНЗ
10

Шевченківськи
й

КП «Школяр»
КП «Школярик»

Всього

НВК «Потенціал», ЗНЗ№328

-

НВК № 157

-

Всі ЗНЗ

Снекоматів
немає,
«Шведський
стіл» -гімназія
«Консул»№86
-

Всі ЗНЗ, окрім ліцею №100 «Поділ»
ліцей №100 «Поділ»
Всі ЗНЗ
№7, №12, №22, №26, №46, №52, №54, №60, №67, №71, №74,
№115, №121, №161, №164, №166, №173, №174, №187, №221,
№229, №279, №324, №149, №159, №177, ліцей №142, ПЛ КПІ
(початкова школа)
СШ №43, ПЛ КПІ (середня школа

-

-

СШ №318, ліцей №144,

-

Гімназія №178.

-

СШ №64,СЗШ №69

-

гімназія «Ерудит», ліцей «Престиж», ЗНЗ І ступеня №310

-

ЗНЗ№№1,24,25,28,38,48,53,57,58,61,70,97,101,106,138,139,155,169
199,Технічний ліцей (20 ЗНЗ)
ЗНЗ№№27,41,49,73,82,91,95,102,135,153,163,172,175, гімназія
НПУ імені М.П. Драгоманова (14 ЗНЗ)

«Дорога
здоров’я»,
оформлення
договорів оренди

18: КП-9, ТОВ-2,ФОП-7. Самостійно організовують харчування 5 ЗНЗ

