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ЯК ГРОМАДИ СПРИЙМАЮТЬ РЕФОРМУ? 

громад повністю
та в основному 
розуміють
цілі реформи

За типом місцевості: 
Міська місцевість – 89%
Сільська місцевість – 81%

ЗА МАКРОРЕГІОНАМИ



ЯК ГРОМАДИ СПРИЙМАЮТЬ РЕФОРМУ? 

не сприймає реформу 
через застарілість
обладнання

Цілі реформи на думку управлінців: 

Потреби громад у додаткових роз’ясненнях: 

Для 59% респондентів
зміни в межах реформи
є прийнятними

забезпечення якісним
та безпечним харчуванням

оновлення законодавства

формування культури
харчування

модернізація харчоблоків

все 
зрозуміло

щодо
складання
меню 

щодо нових норм 
та інших НПА 

не сприймає реформу через 
здорожчання харчування та 
необхідність додаткового
фінансування

2%

1%



ЯК У ГРОМАДАХ ОРГАНІЗОВАНО ХАРЧУВАННЯ? 

Безоплатне харчування: 

учні початкової школи

громад не мають
дітей пільгових категорій

усі учні

Безоплатне харчування за рішенням громади

0,5%громад забезпечують дітей
безоплатним харчуванням



ЯК У ГРОМАДАХ ОРГАНІЗОВАНО ХАРЧУВАННЯ? 

Середня вартість харчування

СНІДАНОК: 13 грн
Сільським громадам – 8%
Міським громадам – 14,3%

громад не вистачає коштів
на харчування дітей

ОБІД: 19 грн

у міській місцевості

у сільській місцевості

у міській місцевості

у сільській місцевості



ЯК У ГРОМАДАХ ОРГАНІЗОВАНО ХАРЧУВАННЯ? 

шкіл організовує
сніданки

68%

Меню СНІДАНКІВ переважно єдине
для всіх

формують єдине меню для всіх, але 
враховують побажання батьків або

вибір учнів

забезпечують вибір страв

мають комбіновану систему

84% шкіл організовує
обіди

Меню ОБІДІВ переважно
єдине для всіх

формують єдине меню для всіх, 
але враховують побажання

батьків або вибір учнів

забезпечують вибір страв

мають комбіновану систему



ЯК У ГРОМАДАХ ОРГАНІЗОВАНО ХАРЧУВАННЯ? 

Спосіб організації харчування

штатні кухарі закладу освіти

аутсорсинг

кейтеринг

інший спосіб

Вибір кейтерингу

через брак приміщень/обладнання

рішення засновника

фінансова вигода

пропозиція батьків/учнів

Фабрики-кухні мають 8% громад: 

комунальні підприємства

заклади освіти

Постачання якісних продуктів: 

немає проблем з організацією

потребують розроблення
окремого меню від МОЗ

громад протягом 2021 року мали випадки
порушення постачальниками умов договорів

Дієтичне харчування



НАССР

не має проблем із впровадженням НАССР УПРАВЛІНЦІ: 

Що заважає впровадити НАССР? 

брак фінансування

незадовільна
матеріально-технічна база

невідповідність приміщень

Що потребують громади
для впровадження НАССР? 

нове обладнання

ремонт/реконструкція
приміщень

навчання персоналу

додаткові штатні одиниці



НАССР

ДИРЕКТОРИ:

шкіл самостійно
впровадили НАССР

шкіл ще працюють над цим

директорів не знає про 
таку вимогу

не змогли дати відповідь

Інші – залучали допомогу сторонніх експертів. 

КУХАРІ: 

цілком розуміють
особливості НАССР

розуміють особливості
НАССР, але ще потребують

додаткового навчання

кухарів ще не пройшли
навчання



ЗАКУПІВЛІ

Уповноважена особа
замість тендерних комітетів: 

громад визначили
уповноважених осіб

пройшли або планують до 
1 січня пройти відповідне

тестування

закуповує органічні продукти

хотіли б закуповувати
такі продукти

громад мають проблеми
із закупівлями харчування
за новими нормами, з них:

через недостатнє
фінансування

через відсутність
затвердженого меню

через брак фахівців з 
закупівель

через брак 
постачальників

застаріле МТЗ



ЗАКУПІВЛІ

потребують
додаткових роз’яснень

найбільше – щодо
формування меню

оформлення тендерної
документації

готові здійснювати
спрощені закупівлі
у місцевих виробників
(фермерів):

громад вважає, що укладання
прямих договорів з 

постачальниками може
сприяти здешевленню вартості

харчування

громад вважає, що варто
збільшити поріг проведення

закупівель



УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ТА РЕСУРСИ 

управлінців зазначає, 

що реформа вплинула на 

збільшення бюрократичного 

навантаження, що не 

допомагає впроваджувати

реформу

Для 1/3 управлінців
робота стала більш
цікавою

Майже половина 
управлінців отримала
нові обов’язки, на які
бракує часу або навичок

Потреби: 

громад потребують субвенції
на оновлення обладнання та 

ремонтні роботи

громад потребують фінансової
підтримки з держбюджету для 

забезпечення безоплатним
харчуванням

громад потребують умов 
підготовки кухарів

потребує роз’яснень

змін до НПА



УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ТА РЕСУРСИ

Укомплектованість закладів освіти: 

бракує кухарів

бракує підсобних
працівників

Навчання кухарів: 

бракує фахівців та установ для 
навчання працівників їдальні

можуть долучати заклади
професійної освіти до підвищення

кваліфікації працівників

Пропозиції до змін типових
штатних нормативів: 

введення дієтсестер для всіх ЗЗСО

введення одиниць шеф-кухарів

введення фахівців із закупівель



КОМУНІКАЦІЯ ТА АКТИВНІСТЬ 

управлінців стверджує, що
загальне ставлення батьків
до харчування в закладах 
освіти покращилось

Найпоширеніші інструменти комунікації
управлінців з батьками 

потреба в інформації
про складання меню

громадські обговорення

публікації на офіційних сайтах

батьківські збори, обговорення
в онлайн-спільнотах

управлінців не потребує
додаткової інформації

про реформу в цілому, про 
зміни в нормах харчування

та в законодавстві
публікації у соціальних мережах



КОМУНІКАЦІЯ ТА АКТИВНІСТЬ 

Ініціативність громад: 

подавали заявки на отримання
коштів субвенції «Спроможна

школа для кращих результатів»

подавались на отримання коштів
для модернізації харчоблоків

громад з тих, що
подавали заявки, 
отримали державне
фінансування

Переважна більшість громад 
для покращення харчування
залучає кошти з інших
джерел, не заборонених
законодавством: 

залучає допомогу меценатів

залучає підприємства

залучає обласний бюджет

залучає батьківські кошти



ОСНОВНІ ВИСНОВКИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЯВИЛО ВИСОКУ ОБІЗНАНІСТЬ ТА ПІДТРИМКУ РЕФОРМИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 

КЛЮЧОВІ ПОТРЕБИ ГРОМАД

ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансова підтримка громад за 
рахунок коштів державного 
бюджету на:

МЕНЮ

- Затвердження меню МОЗ, 
зокрема для дітей з особливими
дієтичними потребами 

- Роз’яснення щодо самостійного
складання меню

КАДРОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Забезпечення закладів
освіти працівниками їдальні, 
медичними працівниками, 
зокрема дієтсестрами, 
фахівцями із закупівель

- Навчання та підвищення
кваліфікації працівників

ДЕБЮРОКРАТИЗАЦІЯ 

- модернізацію харчоблоків
- реконструкції/ремонту 

приміщень харчоблоків
- забезпечення безоплатним

харчуванням учнів пільгових
категорій

- Зменшення бюрократичного 
навантаження на працівників ОУО



Дякую за увагу!


