
Міністерство розвитку  
громад та територій

ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ (ХАРЧОБЛОКІВ)

Директор Департаменту впровадження 
Пріоритетних проектів регіонального розвитку  

Надія БОНДАРЧУК



02

ПОВНОЦІННЕ ЗДОРОВЕ 

ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ СЬОГОДНІ –

ЗАПОРУКА ЗДОРОВОЇ НАЦІЇ 

У МАЙБУТНЬОМУ! 



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ З МОДЕРНІЗАЦІЇ (ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ/КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ 
ЇДАЛЕНЬ (ХАРЧОБЛОКІВ) ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
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Проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачено субвенцію з державного

бюджету місцевим бюджетам на модернізацію (проведення реконструкції/капітального ремонту

їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» (стаття 32) до власних (самоврядних)

повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать, зокрема управління

закладами освіти у тому числі організація харчування у закладах освіти.

Відповідно до Бюджетного кодексу України субвенція – це міжбюджетні трансферти для використання на 

певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 44) до делегованих

повноважень місцевих державних адміністрацій належить забезпечення збалансованого економічного і

соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і

фінансових ресурсів, забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти тощо.

04



ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ (ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ/ 
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЇДАЛЕНЬ (ХАРЧОБЛОКІВ) ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
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Відповідно до статті 97 Бюджетного

кодексу України Порядок та умови

надання субвенції, яка вперше

визначена законом про Державний

бюджет України, затверджуються

Кабінетом Міністрів України не

пізніше 30 днів з дня набрання ним

чинності.

Перелік проєктів формуватиметься

ОДА за пропозиціями ОМС відповідно

до Порядку та умов надання Субвенції.

Тому ОМС вже зараз доцільно

визначитись з переліком тих шкіл, які у

2022 році першочергово потребують

здійснення реконструкції/капітального

ремонту їдалень (харчоблоків). *На сьогодні за рахунок різних джерел фінансування (як державного так і місцевих

бюджетів) завершено реалізацію багатьох комплексних проєктів будівництва,

реконструкції та капітального ремонту шкіл, де вже зроблено комплексний ремонт

їдалень та харчоблоків

Станом на 01.10.2021 створено 1215 опорних закладів 

середньої освіти*



ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ (ПРОВЕДЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ/ 
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЇДАЛЕНЬ (ХАРЧОБЛОКІВ) ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
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Громада на території якої розташована школа, де буде здійснюватися ремонт виступає замовником

будівельних робіт (ОМС, а у разі делегування повноважень - структурний підрозділ ОДА).

Замовник (ОМС, або структурний підрозділ ОДА) вже у 2021 році має розробити проєктну документацію

для вчасної реалізації у 2022 році відповідних проєктів, для цього замовник має здійснити ряд заходів:

1) Підготувати завдання на проєктування (ТЗ) із врахуванням дотримання вимог ДБН В.2.2-3:2018

«Будинки і споруди. Заклади освіти» та уніфікованих вимог щодо обладнання, яке використовується на

кухні, які централізовано буде доведено до замовників відповідними фахівцями з цих питань.

2) Визначити проєктну організацію (ФОП), хто буде здійснювати розроблення проєктної документації з

висвітленням відповідної інформації на Prozorro. (З переліком інженерів технічного нагляду, інженерів-

консультантів, інженерів-проєктувальників, архітекторів та експертів можна ознайомитись на сайті

Мінрегіону за посиланням https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/reyestr-atestovanih-

osib/.)

3) Укласти договір з проектантом, попередньо ретельно ознайомившись з досвідом його роботи та

відгуками про нього
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https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/reyestr-atestovanih-osib/
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4) Отримати проєктну документацію з врахуванням вимог ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади

освіти» та уніфікованих вимог щодо обладнання та перевірити на відповідність наданому раніше ТЗ

5) Укласти договір з експертною організацією, яка здійснюватиме експертизу проєкту (кошторисної

частини − для об’єктів класу наслідків СС1 або всіх розділів − для об’єктів класу наслідків СС2) (З

переліком експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від

23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва можна ознайомитись на

сайті Мінрегіону за посиланням https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/ekspertyza-v-

budivnycztvi/perelik-ekspertnih-organizatsiy/).

6) Отримати експертний висновок за результатами проведеної експертизи.

При підготовці проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік – передбачити кошти на співфінансування проєктів із

здійснення реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків).

❖ Після визначення та підтвердження джерел фінансування проєктів необхідно провести процедуру торгів

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Взяти участь у відборі проєктів відповідно до Порядку та умов надання Субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень

(харчоблоків) закладів загальної середньої залучивши всі додаткові можливі джерела фінансування.
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https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/ekspertyza-v-budivnycztvi/perelik-ekspertnih-organizatsiy/


КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ (РЕКОНСТРУКЦІЇ/КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЇДАЛЕНЬ 
(ХАРЧОБЛОКІВ)

Комплексний підхід щодо здійснення робіт (реконструкції/капітального ремонту обідньої зали, кухні, мийної, посуду, 

охолоджувальної камери, комори сухих продуктів, завантажувальної, інвентарної, тощо)

Врахування оновлення інвентарної бази кухні (гарячого та холодного цехів; різання хлібу; м’ясного  та 

рибного цехів; овочевого цеху)
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03 Площа та специфіка приміщень визначається залежно від потужності навчального закладу
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД передбачає безпеку користування, якість приготування та вживання їжі,

естетичну складову, дотримання санітарних норм тощо



їдальня в школі має виконувати єдину функцію –
прийом їжі

Рекомендовано:
- застосовувати оптимально сприятливі кольорові  
гамми для оформлення приміщень, що сприятиме 
гармонійному вживанню їжі 

- використовувати оптимальне оздоблення: 
практичні та функціональні меблі, натуральність і 
екологічність оздоблювальних матеріалів, 
лаконічне освітлення, сприятливий інтер’єр тощо

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ (РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ ЇДАЛЕНЬ 
(ХАРЧОБЛОКІВ)
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НЕОБХІДНО ПЕРЕДБАЧИТИ:

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТЗ НА ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ З МОДЕРНІЗАЦІЇ (РЕКОНСТРУКЦІЇ/КАПІТАЛЬНОГО 
РЕМОНТУ ЇДАЛЕНЬ (ХАРЧОБЛОКІВ) НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ ВСІ ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ
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ТЕПЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
(пароконвектомати, багатофункційні системи марміти, 
електроплити) 

ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ (холодильники та морозильні 
камери) 

ЕЛКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
(овочечистки, м’ясорубки, слайсери, міксери, тощо)

СПЕЦІАЛЬНЕ І ПОСУДОМИЙНЕ ОСНАЩЕННЯ ЇДАЛЬНІ 



ЗАПРОЄКТУВАТИ: 

виробниче приміщення;

обідню залу з допоміжними приміщеннями (туалети, 
вестибюль тощо)

обідню залу з основними виробничими приміщеннями 

бажано розмістити в місцях з природнім освітленням

приміщення для виготовлення продукції (основні виробничі 
приміщення, складські приміщення та службово-побутові 
приміщення)

приміщення для зберігання продуктів (із завантажувальним 
входом/виходом)

❖ При проєктуванні мають бути враховані всі вимоги до 
організації сучасного та здорового харчування учнів 10

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ (РЕКОНСТРУКЦІЇ/КАПІТАЛЬНОГО 
РЕМОНТУ ЇДАЛЕНЬ (ХАРЧОБЛОКІВ)

3. Холодильна камера

4. Мийка столового посуду

5. Службове приміщення

6. Мийка кухонного посуду

7. Кухня

8. Роздягальня

9. Душова

10. Вбиральня

11. Коридор

12. Коридор

13. Коридор

14. Овочевий цех

14а. Комора овочів

15. Трансформаторна



Приклади харчових блоків

Вінницька область, місто Вінниця – ЗОШ "Поділля"
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Київ, позашкільний навчальний заклад "Зміна"



Приклади харчових блоків
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Донецька обл., м. Маріуполь, 

ЗОШ №15



Київська область, 
місто Буча – гімназія

Приклади харчових блоків
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Харківська область, с. Пісочин – Навчально-
виховний комплекс "Надія"

Приклади харчових блоків

14

Київ, позашкільний навчальний заклад "Зміна"



Харківська область, с. Наталино –
будівництво школи

Приклади харчових блоків
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Київ, Школа № 31



Донецька обл., м. Маріуполь, 

ЗОШ №15

Приклади харчових блоків
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Донецька обл., м. Маріуполь, 

ЗОШ №15



ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ НАШИХ ДІТЕЙ –

НАША СПІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! 

Дякую за увагу!


