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STATE AND PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
PROGRAM OF THE ORGANIZED CHILDREN'S MEALS AT THE
RADIOACTIVE CONTAMINATED TERRITORIES OF UKRAINE
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРОГРАМИ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
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ріоритетом у подоланні наслід
ків Чорнобильської катастрофи
(ЧК) був і є захист життя і здо
ров'я людей, особливо дітей.
Тому національним законодав
ством щодо подолання її нас
лідків стало закріплення пунк
том 11 статті 30 Закону України
"Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи" права дітей на безо
платне харчування в організо
ваних колективах відповідно до
затверджених МОЗ України фі
зіологічних норм харчування.
Проте за усі роки після ЧК
ефективність
безоплатного
харчування дітей в організова
них дитячих колективах на ра

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ
Пивень Н.В.
ГУ "Национальный научный центр радиационной медицины
НАМН Украины", г. Киев
Цель исследования. Оценка опыта применения бесплатного
организованного питания детей, проживающих на радиоактивно
загрязненных территориях, в системе противорадиационной
защиты населения.
Материалы и методы. Испольлзованы государственные
нормативные и отчетные документы, которые освещают вопросы
бесплатного питания детей, проживающих на РЗТ, в системе
противорадиационных мероприятий. Применены
ретроспективный, библиосемантический теоретический
и сравнительный методы анализа.
Результаты. Показано, что после аварии на ЧАЭС в Украине
создана система обеспечения пострадавших детей бесплатным
питанием в организованных коллективах, учитывающая
их возрастные физиологические потребности и имющая целевое
государственное финансирование, материально@техническую
базу и квалифицированные кадры. Согласно действующему
законодательству на РЗТ в организованных детских коллективах
все дети получают бесплатное питание, а если они не посещают
учебные заведения или в детском учреждении отсутствуют
условия для его организации, то родители получают взамен
денежную компенсацию. Бесплатное организованное питание
детей в учебных учреждениях на РЗТ в последние годы
финансировалось не полностью, что отражалось на состоянии
выполнения соответствующих норм питания. Несмотря
на значительные региональные колебания в стоимости питания
учащихся, которые зависят от цен на продукты питания
и сумм тендерных сделок с поставщиками продуктов питания,
состояние бесплатного организованного питания детей в учебных
заведениях на РЗТ следует оценить как удовлетворительное.
Ключевые слова: радиоактивно загрязненные территории,
бесплатное питание детей в организованных коллективах.
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STATE AND PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION
OF THE PROGRAM OF THE ORGANIZED
CHILDREN'S MEALS AT THE RADIOACTIVE
CONTAMINATED TERRITORIES OF UKRAINE
Piven N.V.
SE "National Scientific Center of Radiation
Medicine of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine", Kyiv
Objective. We assessed an experience
of the organization of free meals for the children,
residing at the RСT, in the system of antiradioactive
protection of the population.
Materials and methods. We used state regulating
and reporting documents on the issues of free meals
in the organized children's groups, residing at the
RСT, in the system of antiradiation protection of the
population. Retrospective, bibliosemantic, theoretical
and comparative methods of the analysis were used.
Results. After the accident at the Chornobyl NPP a
system of the provision of the suffered children with
free meals in the organized groups was established

діоактивно забруднених тери
торіях (РЗТ) у науковопри
кладному плані як заходу про
філактики внутрішнього опро
мінення у системі протирадіа
ційних заходів захисту насе
лення від дії аварійного іоні
зуючого випромінювання не
оцінювалася. Зокрема, у На
ціональних доповідях до 15х,
20х і 25х роковин ЧК відсутні
аналіз і оцінка стану та ефек
тивності застосування органі
зованого безоплатного харчу
вання постраждалих дітей. Але
у Національній доповіді до 20х
роковин ЧК (2006) зазначено,
що на РЗТ особливо гостро
стоїть проблема забезпечення
дітей чистими продуктами хар
чування. Оскільки оцінка безо
платного організованого хар
чування дітей на РЗТ України як
виду протирадіаційного захи
сту населення не проводилося,
ефективність його у системі
попередження внутрішнього
опромінення не досліджувала
ся, вивчення зазначеного на
прямку з гігієнічної точки зору є
актуальним.
Метою досліджень обрано
оцінку досвіду застосування
безоплатного організованого
харчування дітей, що прожива
ли на РЗТ, у системі протираді
аційного захисту населення.
Матеріали і методи. До
слідження базувалося на ана
лізі та оцінці державних норма
тивних та звітних документів
щодо організації безоплатного
харчування дітей, які прожива
ють на РЗТ, у системі протира
діаційних заходів протягом
19912014 років. Використано
ретроспективний, бібліосе

in Ukraine. This system takes into account their age
physiological needs and has a state funding,
material and technical base, and skilled personnel.
According to the current legislation all the children
in the organized children's groups, residing
at the RCT, get free meals, whether they do not
attend schools or there are no conditions
for the organization of free meals, the parents
obtain monetary compensation.
Last years, provision with free meals in the educa@
tional institutions at the RCT had not funded com@
pletely, it affected the state of the implementation
of the relevant norms of nutrition. Despite the con@
siderable regional variations in the cost of school@
children's meals which depend on the food prices
and amounts of tender agreements with food
suppliers, a state of the organized free meals
in the educational institutions at the RCT should be
evaluated as satisfactory.
Keywords: radioactive contaminated territories
(RCT), free meals in the organized children's groups.

мантичний, теоретичний і по
рівняльний методи аналізу.
Результати дослідження та
їх обговорення. Дослідження
стану та проблем виконання
державної програми щодо ор
ганізованого харчування дітей
на РЗТ України було розпочато
з вивчення нормативноправо
вої бази щодо державних про
грам з забезпечення дітей
безоплатним харчуванням.
Нормативноправова база
щодо державної програми з
забезпечення дітей безо
платним харчуванням на
РЗТ. Проведений аналіз зако
нодавчих актів та нормативних
документів щодо подолання
наслідків ЧК свідчить, що під
ставою для впровадження без
оплатного харчування дітей в
організованих дитячих колекти
вах на РЗТ стало затвердження
урядом України низки актів що
до норм харчування (ст. 30 За
кону України "Про статус і со
ціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорно
бильської катастрофи", поста
нов Кабінету Міністрів України
"Про норми харчування та част
кову компенсацію вартості про
дуктів харчування для осіб, які
постраждали внаслідок Чорно
бильської катастрофи" від
21.05.1992 р. № 258, "Про за
твердження Порядку викори
стання коштів державного бюд
жету для виконання програм,
пов'язаних з соціальним захи
стом громадян, які постражда
ли внаслідок Чорнобильської
катастрофи" від 20.09.2005 р.
№ 936 та "Про затвердження
Порядку надання послуг з хар
чування дітей у дошкільних за
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кладах, учнів загальноосвітніх
та професійнотехнічних нав
чальних закладів, операції з
яких звільняються від ПДВ" від
02.02.2011 р. № 116).
Згідно з законодавчими та
нормативноправовими акта
ми України 1991 року право на
безоплатне харчування мали
понад 1,2 млн. постраждалих
внаслідок ЧК дітей, які відвіду
вали організовані дитячі колек
тиви (дитячі садочки, ясла, за
гальноосвітні школи, профе
сійноосвітні заклади, коледжі
та технікуми). Батьки дітей, які
не відвідували ці установи, ма
ли право на одержання грошо
вої компенсації.
Позитивним в організації
харчування дітей у закладах
освіти на РЗТ було те, що МОЗ
України було розроблено та
регламентовано норми харчу
вання, які враховували фізіоло
гічні (медичні) потреби дитини
на місяць залежно від віку (до 1
року, від 1 до 3 років, від 3 до 7
років, від 7 до 11 років, від 11
до 14 років, від 14 до 18 років)
та особливості існуючої мережі
організованих дитячих колек
тивів (дошкільних установ, за
гальноосвітніх шкіл, професій
нотехнічних закладів і техніку
мів).
Безоплатне харчування дітей
в організованих дитячих колек
тивах на РЗТ мало здійснюва
тися згідно з нормами, встано
вленими
вищезазначеними
урядовими нормативними до
кументами, бути раціональним
і будуватися на дотриманні та
ких принципів:
 забезпечення відповідно
сті енергетичної цінності раціо
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ну харчування енергозатратам
організму;
 задоволення фізіологічних
потреб організму у визначеній
кількості енергії й співвідно
шенні у харчових речовинах;
 дотримання оптимального
режиму харчування, тобто фі
зіологічно обґрунтованого роз
поділу кількості споживаної їжі
протягом дня.
Також, враховуючи екологічні

особливості РЗТ, пропонувало
ся максимальне введення у ра
ціон харчування дітей продук
тів, які мають радіопротекторні
властивості (гарбуз, морква,
продукти з пектиновими добав
ками, джеми, повидло, марме
лад, пюре й соки — вишневий,
гарбузовий, гранатовий, абри
косовий, морквяний тощо).
Важливим у рішенні проблем
радіологічного захисту особли
вих контингентів потерпілих ді
тей (хворих, інвалідів) було та
кож те, що вводилися додаткові
норми продуктів харчування у
стаціонарах спеціалізованих лі
кувальних установ (відділень) та
лікувальнокурортних установ.
По суті своїй усі ці заходи ма
ли стати основою захисту здо
ров'я дітей від впливу іонізую
чого випромінювання. Рішенню
цих питань сприяло також за
пропоноване президентом Ук
раїни створення системи ви

Рисунок 1
Динаміка чисельності потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи дітей станом на 01.01, тис. осіб
Роки
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400
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500

550

600

Примітка: до 2005 р. — вік дітей 0@14 років, після — 0@17 років.
Таблиця
Кількість РЗТ і загальноосвітніх навчальних
закладів, де організовано безоплатне
харчування потерпілих дітей,
станом на 01.01.2014 р. [1]

робництва ра
діоактивно чи
стих продуктів
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шляхом їхнього організованого
харчування у країні почався ли
ше на шостому році після вибуху
атомного реактора на Чорно
бильській АЕС. Введення цього
заходу було прописане норма
тивноправовими документами,
фінансувалося за рахунок дер
жавного бюджету, мало мате
ріальне та кадрове забезпечен
ня, але реалізація програм що
до безоплатного харчування по
страждалих дітей збіглася з не
бувалими політичними, еколо
гічними, соціальними й еконо
мічними подіями в Україні.
Сучасний стан харчування
дітей в організованих дитя
чих колективах на РЗТ. Ста
ном на 01.01.2012 р. в Україні
проживало 8003,28 тис. по
страждалих внаслідок ЧК дітей,
у т.ч. понад 462,37 тис. з них —
на РЗТ. З кожним роком кіль
кість їх поступово зменшується
(рис. 1).
Відповідно, зменшується і чи
сельність постраждалих дітей,
які відвідують організовані ди
тячі колективи на РЗТ. Якщо
станом на початок 2014 р. в Ук
раїні безоплатним харчуванням
забезпечувалося 236 тис. ді
тей, які навчалися у 1274 шко
лах 79 районів і міст 12 радіоак
тивно забруднених областей
(табл.), то у 2012 р. — 245 тис.
Встановлено, що за останнє
десятиріччя безоплатне харчу
вання учнів міських і сільських
загальноосвітніх навчальних
закладів на РЗТ здійснюється
за місцем навчання незалежно
від їх підпорядкування, типу й
форм власності відповідно до
законодавчих, нормативних та
методичних документів за ра
хунок коштів державного та
місцевих бюджетів (бюджетна
програма "Соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи", напрям — "Компен
сація родинам з дітьми й ви
трати на безкоштовне харчу
вання дітей, які постраждали у
результаті Чорнобильської ка
тастрофи").
Середня вартість харчування
учнів на РЗТ України у 2011 р.
становила: віком 610 років —
3,110,4 грн., віком 1014 років
— 8,8710,9 грн., віком 1417
років — 9,415,40 грн.; у 2013 р.
— 12,07 грн., 13,34 грн. та 15,0
грн. відповідно. Але, окрім ва
ріативності середньої вартості
харчування одного учня у часі,
виявлено коливання цін і у ре
гіонах. Наприклад, 2013 року
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середня вартість харчування дітей в організованих дитячих
одного учня у загальноосвітніх колективах на РЗТ, є багаторіч
навчальних закладах Житомир не бюджетне недофінансуван
ської області становила 10,0 ня чорнобильських програм
14,0 грн., Рівненської — 11,0 (11,053,4% від потреби), яке
16,5 грн. Причинами таких ко призводить до невиконання
ливань стали суми бюджетних відповідних норм харчування,
асигнувань, значні регіональні що, у свою чергу, створює пе
відмінності цін на харчові про редумови для невідповідності
дукти, а також суми тендерних енергетичної цінності раціону
угод з постачальниками харчо харчування енергозатратам
вих продуктів. Зокрема, у Жи організму дитини та незадово
томирській області протягом лення фізіологічних потреб її
2013 року норми харчування, організму в основних речови
діонуклідів у межах областей та
затверджені Постановою Кабі нах та енергії.
нету Міністрів України № 258,
Доцільність подальшого районів (так звані "критичні на
виконувалися лише на 7080%, продовження організовано селені пункти"). Для прикладу
у Рівненській — на 6473%, що го безоплатного харчування на рисунках 24 наведено дані
не дозволяло повноцінно вико дітей на РЗТ. Аналіз джерел Рівненської облСЕС за 2009
нати відповідні норми.
літератури, статистичних мате 2012 роки щодо невідповідно
Забезпечення безоплатним ріалів та звітів щодо визначен сті молока місцевого вироб
харчуванням потерпілих внас ня на РЗТ рівнів забруднення ництва і дикорослих грибів та
лідок ЧК дітей, організація харчових продуктів місцевого ягід вимогам ДР2006 щодо
їхнього харчування у навчаль виробництва свідчить, що у вмісту 137Cs у радіоактивно
них закладах перебували під досліджуваних областях у пі забруднених районах області.
постійним наглядом і контро сляаварійний період відбулося
Наведені дані підтверджують
лем Держсанепідслужби Украї зниження їхніх рівнів. Але від необхідність подальшого ра
ни та МОЗ України. Наприклад, значаються певні територіальні діологічного контролю над
в аналітичних матеріалах МОЗ особливості накопичення ра продуктами харчування, що ви
України [2] зазначалося, що
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робляються у приватному сек
торі, оскільки перевищення
рівнів забруднення вище допу
стимих рівнів з тією чи іншою
частотою визначене у молоці
індивідуального сектору, дико
рослих грибах та ягодах усіх
зазначених районів. Зважаючи
на те, що харчовий фактор є
домінуючим у надходженні ра
діонуклідів до організму дити
ни на РЗТ та з огляду на умови
ведення сільського господар
ства, традиції широкого за
стосування у раціоні домаш
нього харчування дітей молока
від власних корів та дарів лісу,
складні соціальноекономічні
умови більшості сімей з дітьми,
є підстави для висновків про
необхідність подальшого про
довження здійснюваних у дер
жавних програмах заходів що
до забезпечення безоплатним
харчуванням потерпілих внас
лідок ЧК дітей в організованих
колективах на РЗТ з метою за
хисту їхнього здоров'я від дії іо
нізуючого випромінювання.
Висновки
1. З 1991 року у заходах про
тирадіаційного захисту України
від наслідків ЧК існує система
забезпечення постраждалих
дітей, які поживають на РЗТ,
безоплатним харчуванням в
організованих колективах. Во
на враховує вікові фізіологічні
потреби дітей у харчуванні й
має цільове державне фінансу
вання, матеріальнотехнічну
базу та кваліфіковані кадри.
Завдяки цьому всі діти в орга
нізованих дитячих колективах
на РЗТ отримують безоплатно
харчування, а у разі невідвіду
вання їх або за відсутності умов
для харчування батьки отриму
ють грошову компенсацію.
2. Забезпечення безоплатним
організованим харчуванням ді
тей у навчальних закладах на
РЗТ останніми роками фінансу
валося не повною мірою, що ві
дображалося на стані виконан
ня відповідних норм харчуван
ня. Незважаючи на значні регіо
нальні коливання у вартості хар
чування учнів, які залежать від
цін на харчові продукти та сум
тендерних угод з постачальни
ками харчових продуктів, стан
безоплатного організованого
харчування дітей у навчальних
закладах на РЗТ слід оцінити як
задовільний.
3. Складні соціальноеконо
мічні умови більшості сімей з
дітьми, традиції широкого за
стосування у раціоні домаш

нього харчування дітей молока
від власних корів та дарів лісу,
умови ведення сільського гос
подарства на РЗТ та існуюча
радіаційноекологічна ситуація
є підґрунтям для подальшого
провадження державних про
грам щодо забезпечення безо
платним харчуванням потерпі
лих внаслідок ЧК дітей в органі
зованих колективах для захи
сту їхнього здоров'я від дії іоні
зуючого випромінювання.
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