
  

Про зміни в  організації 

харчування у закладах 

освіти з 2022 року 



ВИКОНАННЯ  НОРМ 

ЗЗСО –  70%  

 

З  січня 2021 року  - нові норми харчування. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305  

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку». 



КОНТРОЛЬ ЗА ХАРЧУВАННЯМ 

На виконання наказу Мінагрополітики 

від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження 

Вимог щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР)» у закладах освіти 

ведеться робота щодо здійснення 

контролю за безпечністю харчових 

продуктів та виявлення потенційної 

небезпеки (біологічної, хімічної, фізичної). 



ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ХАРЧУВАННЯ 

 

 визначено способи організації харчування 

 конкретизовано режим харчування 

 окреслено вимоги до планування меню 

 розписано калорійність сніданку, обіду, вечері за віковими групами 

 передбачено кількість білків, жирів і вуглеводів у стравах 

 розраховано добову потребу в рідині для дітей різних вікових груп 

 визначено, як забезпечити харчуванням дітей з особливими дієтичними 
потребами 
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Було для одноразового 

харчування у ЗЗСО 

Пропонується з  

1 січня 2022 року 



Група  

харчових 

продуктів 

Характеристика Частота 

включення до 

складу сніданку 

Кількість 

порцій для 

відповідної 

вікової 

групи на 

тиждень 

Маса нетто порцій харчових продуктів для 

приготування готових страв та виробів або маса нетто 

порції готового виробу/страви (у разі зазначення) для 

відповідної вікової групи 

від 6 до 11 років від 11 до 14 років від 14 до 18 років 

Злакові та 

бобові 

перевага надається злаковим кашам 

та макаронним виробам з вищим 

вмістом харчових волокон, 

рекомендується чергування з 

бобовими 

4 рази на 

тиждень, при 

цьому бобові 

пропонуються 

принаймні один 

раз на тиждень 

4 порції 

120 грамів готової 

каші або бобових, 

або макаронів 

150 грамів готової 

каші або бобових, 

або макаронів 

150 грамів 

готової каші або 

бобових, або 

макаронів 

Картопля відварена без шкірки, запечена, 

тушкована або картопляне пюре 1 раз на тиждень 1 порція 120 грамів 150 грамів 150 грамів 

Хліб цільнозерновий хліб з високим 

вмістом харчових волокон та з 

обмеженим вмістом солі 

3 рази на 

тиждень 
3 порції 30 грамів 50 грамів 50 грамів 

Риба різні сорти морської риби, вага 

порції - розморожена риба 

потрошена без голови (тушка) або 

розроблена на філе із шкірою і 

реберними кістками, або 

розроблена на філе із шкірою без 

кісток, або розроблена на філе без 

шкіри та кісток 

1 раз на тиждень 1 порція 60 грамів 90 грамів 120 грамів 

Птиця охолоджена/заморожена, крім 

водоплавної, вага порції без шкіри 

та кісток 
2 рази на 

тиждень 
2 порції 70 грамів 100 грамів 120 грамів 
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Період для зменшення норми солі  Зменшення норми 

З 1 вересня до 31 грудня 2021 р. 75 відсотків норми для відповідної вікової групи 

З 1 січня до 31 серпня 2022 р. 50 відсотків норми для відповідної вікової групи 

З 1 вересня до 31 грудня 2022 р. 25 відсотків норми для відповідної вікової групи 



Гратен-зебра 

каша гарбузова 

Кисіль 

мус 

фалафель 

Ліниві вареники 



Чахохбілі з куркою Ризотто з зеленим 
горошком та твердим сиром 

Нагетси курячі 

Кнелі із курятини з рисом в 
сметанно-томатному соусі 

Полента 

Каша боярська (із пшона з родзинками) 

Банош по-гуцульськи з 
сиром 
















