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Міністерство соціальної політики за підсумками виконання Державного 

бюджету України у 2018 році здійснило аналіз використання бюджетних 

коштів, передбачених на організацію безоплатного харчування дітей, які 

потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – потерпілі діти), в 

межах бюджетної програми КПКВК 2501200 „Соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – бюджетна 

програма 2501200) та повідомляє. 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 28.02.1991 

№ 796-ХІІ (далі – Закон) право на безоплатне харчування мають учні середніх 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студенти 

коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного 

забруднення, а також діти з інвалідністю внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 

„Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Порядок)                          

та постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 74, якою                  

внесено зміни до Порядку в частині передачі функції з організації 

безоплатного харчування потерпілих дітей на місцевий рівень, 

Мінсоцполітики, як головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною                               

програмою 2501200, проводить розподіл бюджетних коштів, передбачених для 

відшкодування витрат із безоплатного харчування потерпілих дітей, між 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, 

Київської міської  держадміністрацій, які в свою чергу проводять відповідний 

розподіл коштів між структурними підрозділами з питань соціального захисту 

Чернігівська обласна 

державна адміністрація  
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населення районних, районних в м. Києві держадміністрацій, виконавчих 

органів міських, районних  в містах рад відповідно до чисельності потерпілих 

дітей та в межах виділеного фінансування. 

В свою чергу районні структурні підрозділи соціального захисту 

населення з урахуванням норм Закону України „Про публічні закупівлі” 

проводять закупівлю послуги з організації харчування потерпілих дітей та 

укладають договори з організаторами харчування. 

До 16 лютого 2018 року харчування потерпілих дітей в навчальних 

закладах Корюківського, Семенівського та Чернігівського районів 

Чернігівської області здійснювалося на підставі пролонгації договорів, 

укладених у 2017 році.  

За результатами проведених конкурсних торгів з організації 

безоплатного харчування та відповідно до укладених договорів на 2018 рік, 

харчування потерпілих дітей в навчальних закладах Корюківського та 

Семенівського районів розпочато у другій декаді березня, а у Чернігівському 

районі лише у вересні. Як наслідок, протягом трьох місяців понад 200 

потерпілих дітей не отримували гарантованого Законом безоплатного 

харчування.  

Отже, через неналежну організацію та затягування районними 

управліннями соціального захисту населення проведення закупівель послуг з 

організації безоплатного харчування, не забезпечено безперервне харчування 

потерпілих дітей протягом 2018 року. Крім того, за відсутності належного 

контролю з боку регіонального та місцевих органів соціального захисту 

населення порушено визначений статтею 7 Бюджетного кодексу України 

принцип ефективності та результативності при виконанні бюджету.  

З урахуванням вищезазначеного, з метою усунення виявлених порушень 

і подальшого їх недопущення просимо посилити контроль за дотриманням 

норм чинного законодавства щодо забезпечення потерпілих дітей 

гарантованого Законом безоплатного харчування та до 1 березня 2019 року 

забезпечити проведення тендерних закупівель з організації харчування 

потерпілих дітей у закладах освіти. 

 

 

 

Заступник Міністра                                          М. Шамбір 
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