
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ХАРЧУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ МІСТА КИЄВА

ШЛЯХ ДО МЕТИ



ЧОМУ?



Послідовність дій:

1. Оцінка ситуації

2. Моніторинг суспільної думки та потреб 
громади

3. План дій/ комплексний підхід

4. Реалізація 



Оцінка ситуації1 
Вивчити матеріально-технічний стан:

• «Карта освітніх потреб»;
• обладнання

Обрати формат організації 

харчування:
• приготування у закладі;
• кейтерінг;
• фабрика-кухня;
• SMART-кухня тощо



Починаючи з 2018 року, проведено  5 опитувань

Вивчити потреби 
громади

2 Провести моніторинг суспільної думки

2018 2020

91,2 тис. учнів та їх батьківОпитано

Учні

Батьки

Учні

Батьки



Пропозиції учнів та їх батьків щодо покращення 
роботи шкільної їдальні

покращити санітарний стан

можливість обирати страви
контролювати якість продуктів

більше фруктів та овочів
менше красти

подавати їжу гарячою
покращити кваліфікацію кухарів

змінити постачальника послуг

розширити асортимент
змінити кухарів

покращити якість продуктів

змінити меню смачніше готувати



План дій (довготривалий/короткотривалий)3
Модернізація шкільних їдалень/харчоблоків

Проведення 
ремонтних робіт 

харчоблоку та 
обідньої зали

Оновлення технологічного 
обладнання

Комплексний підхід, бо ці дві дії взаємопов’язані між собою

Обрахунки/надання бюджетних пропозицій



штраф 20% від суми договору 
за неякісні послуги;

 пеня за невиконання/ 
несвоєчасне виконання 
зобов’язань;

 ваговий контроль/бракеражні
комісії: послуги не оплачуються 
у разі залишків відходів більше 
50%;

 дострокове розірвання 
договору

УПРАВЛІНСЬКІ ДІЇ

Наказ Департаменту освіти і 

науки від 12.08.2021 № 121 

«Про організацію харчування 

учнів у комунальних закладах 

загальної середньої освіти 

територіальної громади 

міста Києва у 2021/2022 н. р.»

Співпраця з ГУ 

Держпродспоживслужби

міста Києва

Штрафні санкції

 здійснити заходи для організації 
харчування за формою 
«мультипрофільного меню» 
(забезпечити дитині право 
вибору);

 організувати взаємодію 
РУО/ЗЗСО, постачальників 
послуг/продуктів та 
територіальних органів 
Держпродспоживслужби;

 забезпечити внутрішній 
контроль за різноманітністю та 
якістю харчування;

 забезпечити дотримання 
Порядку та норм (Постанова 
КМУ №305) 

 спільні: навчання, перевірки;

 контроль безпеки та якості 
харчування відповідно до 
стандартів НАССР;

розробка декількох варіантів 
чотирьохтижневого сезонного 
меню

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНДНОЇ РОБОТИ:

2018-2021

Ремонт харчоблоків у 250 закладах освіти:

• у кожній третій школі;

• у кожному п’ятому дитячому садочку;
• два професійні (професійно-технічні) заклади

Часткова заміна обладнання у 764 закладах освіти:

• 78% заклади загальної середньої освіти;
• 81% заклади дошкільної освіти

433,0 
млн грн

Виділено з бюджету Києва на проведення 
ремонтів харчоблоків:

• ЗЗСО – 283,9 млн грн;
• ЗДО – 150,1 млн грн



Синергія державного та міського бюджетів

2020

Дніпровський район  

Замінено обладнання: 

• у кожній 3 школі;

• у кожному 4 дитячому 

садочку

121
харчоблок

2021

Дарницький район

17
харчоблоків

14,5 млн. грн
ДБ

19,2 млн грн

Київ – 97%

Обладнання

20 млн грн
14 млн – ДБ;
6  млн - Київ 13,0 млн – ДБ;

18,6 млн - Київ

Придбання сучасного обладнання Капітальний ремонт харчоблоків із 
заміною обладнання

Капітальний 

ремонт 

харчоблоків із 

заміною 
обладнання – 9 об’єктів

Ремонт харчоблоків ЗЗСО

21,8 млн грн - Київ

40,9 млн грн

12,3 млн грн
Київ

33,7 млн грн

28,6 млн грн
ДБ

+

Ремонт харчоблоків

- 31,6 млн грн



НВК № 167 НВК № 167

167

НВК № 167

ЗДО № 661

ЗЗСО № 284 ЗЗСО № 284 ЗЗСО № 173

ЗЗСО № 169

Ремонт харчоблоків із заміною обладнання



Ремонт їдалень із заміною меблів

ЗЗСО № 84

ЗЗСО № 203

ЗЗСО № 55

ЗЗСО № 235

ЗЗСО № 134

ЗЗСО № 51

ЗЗСО № 109



https://don.kyivcity.gov.ua/


Кожен виклик – шлях до нових ідей

Не розраховуймо на швидкі зміни та 100% результат 

Не боїмось змінюватись і у нас все вийде


