
Публічні закупівлі в сфері організації
харчування в закладах освіти. 

Розробка зразків документів для здійснення
закупівель. 
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Публічні закупівлі за кодами класифікації в сфері організації харчування в закладах освіти
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В залежності від стану конкуренції на ринку харчування в закладах освіти замовник може обирати відповідний ДК.

ДК 021:2015-15800000-6



Недостатній досвід організаторів тендерів

Неналежне виконання умов договорів постачальниками, як 
наслідок - неналежна якість надання послуг з організації 
харчування

Довготривалість процедур публічних закупівель

Недостатня кількість постачальників продуктів харчування 
та послуг з організації гарячого харчування учнів на 
окремих територіях

Основні виклики під час проведення публічних закупівель в сфері організації харчування 
в закладах освіти



Трансформація викликів в можливості під час проведення публічних закупівель в сфері 
організації харчування в закладах освіти 
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Напрацьовано зразки 

договорів про 

закупівлю продуктів 

харчування та послуг 

їдалень

(розміщено на сайті 

Мінекономіки)

03

Використання 

рамкових угод та 

електронного каталогу 

Прозорро Маркет

Переговорна процедура 

закупівлі у разі 

оскарження тендеру 

або розірвання 

договору з вини 

постачальника

04

Проведення ринкових 

консультацій та аналізу 

ринку

Використання 

електронного каталогу 

Прозорро Маркет

01

Розроблено методичні рекомендації 

щодо здійснення закупівель у сфері 

організації харчування

(наказ Мінекономіки від 30.10.2020 № 2208)

Розроблено та опубліковано на 

веб-сайті Мінекономіки 

Примірну тендерну документацію 

відповідно до ДК 021:2015 

55510000-8 - Послуги їдалень

Рекомендації АМКУ у сфері 

організації харчування  за 

результатами розгляду скарг

(рекомендації від 23.07.2021 № 18-

рк розміщено на сайті 

Мінекономіки та надіслано 

замовникам)

Ведеться робота над розробкою 

Примірних тендерних 

документацій відповідно до ДК 

021:2015-55510000-1 -

Кейтерингові послуг та ДК 

021:2015-15800000-6 - Продукти 

харчування різні 



Ціноутворення у сфері послуг харчування у загальноосвітніх закладах

Вартість гарячого харчування
встановлюється засновником закладу освіти відповідно 
до норм харчування з урахуванням режиму харчування 

Вартість порції
залежить від групи харчових продуктів, що використовуються
для її приготування, режиму харчування, способу організації
харчування, розміру торговельної надбавки тощо

Для зменшення вартості порції
рекомендується мінімізувати розмір граничних торговельних
надбавок (націнок) на готові страви, які встановлюються
обл(міськ)держадміністраціями

Закупівельні ціни на продукти харчування 
що використовуються для приготування готових страв, та підлягають продажу
через буфет або торговельні автомати, є вільними і визначаються за
домовленістю між засновником закладу та постачальником

Державний нагляд (контроль) 
державних регульованих цін, зокрема граничних торговельних надбавок,
здійснює Держпродспоживслужба шляхом проведення планових та
позапланових перевірок

Порядок 
організації 
харчування у 
закладах 
освіти 
затверджени
й Постановою 
КМУ від 
24.03.2021 
№305



Діючі граничні розміри торговельних надбавок (націнок) за регіонами України
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Граничний розмір надбавки, %* на продукцію власного виробництва

Граничний розмір надбавки, %* на покупні товари, що реалізуються через буфет або торговельні автомати

Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Запорізька області –
регулювання відсутнє

Львівська область* 
50% - для закладів міста Львів 
35% - для закладів інших населених пунктів

Чернівецька область* 
60% - для підприємств на загальній 
системі оподаткування
35% - для підприємств на спрощеній 
системі оподаткування

Чернігівська область* 
45% - для комунальних підприємств Чернігів, Ніжин , Прилуки
50% - для комбінату шкільного харчування «Шкільний»
(м. Прилуки)

55% - для комунального підприємства «Школяр» (м. Ніжин) 



ЯКІСНЕ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗА 

НАЙКРАЩИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ 
СТАНДАРТАМИ

КІНЦЕВА МЕТА
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6ЧІТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЗАМОВНИКАМ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР 
ЗАКУПІВЕЛЬ

ПРИМІРНА 
ДОКУМЕНТАЦІЯ 

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ЕФЕКТИВНЕ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ

КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ 
НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПРОЗОРІ ТА ЧІТКІ УМОВИ ДЛЯ 
УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
НЕЯКІСНЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Очікувані результати



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


