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Державна цільова соціальна 
програма розвитку виробництва 

продуктів дитячого харчування на 
2012-2016 роки 

(затверджено постановою КМ України №870 
від 15 серпня 2011 р.)

• Метою Програми є створення сприятливих умов 
для розвитку виробництва безпечних та якісних 
продуктів дитячого харчування. 

ДОПОВНЕНЯ ДО ПРОГРАМИ
• гарантування доступності дітей різних вікових 

груп до мінімального набору продуктів дитячого 
харчування за рахунок державної підтримки
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Причини, які стримують  
виробництво продукції дитячого 

харчування
• високі ціни 
• низька купівельна спроможність 

населення 
• висока частка імпорту 
• недосконала законодавчо-нормативна 

база 
• недостатність державного регулювання 

(дотацій на сировину, компоненти та 
пакувальний матеріал, які не 
виробляються вітчизняною 
промисловістю) 
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Законодавчо-нормативна база
• Закон України від 14.09.2006 р. № 142-V «Про 

дитяче харчування» 
• Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР «Про 

якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини»; 

• Закон України від 24.06.2004 р. № 1870-IV «Про 
молоко і молочні продукти»;  

• постанови КМ України:  від 22.11.2004 р. №1591 
«Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах», 
- від 3 жовтня 2007 р. №1195. «Про затвердження 
Порядку надання статусу спеціальної зони з 
виробництва сировини, що використовується для 
виготовлення продуктів дитячого та дієтичного 
харчування» інші 
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Виробництво дитячого 
харчування в Україні, тис т

2011 р.  2012 р.   %
• Дитяче харчування 
- всього                        19,9         24,2      21,6

У  т.ч. 
соки дитячі            1,62          1,77     101
на молоч.основі   14,5          17,7       22,1



6

Діюча система стимулювання 
розвитку виробництва дитячого 

харчування в Україні

• Звільнення від оподаткування 
прибутку підприємств;

• Звільнення від ПДВ операцій з 
продажу продуктів дитячого 
харчування;

• Виплата дотацій виробникам 
екологічно чистого молока
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Екологічні чинники 
виробництва продуктів 
дитячого харчування

1) НИЗЬКА ДОВІРА ДО ЯКОСТІ вироблених 
продуктів. 
Це обумовлено:
- погіршенням умов навколишнього 
середовища (підвищена хімізація і 
індустріалізація виробництва)
-генна модифікація продуктів харчування 
-низький контроль якості в процесі 
виробництва продуктів харчування.
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Екологічні чинники 
виробництва продуктів 
дитячого харчування

2) Достовірність інформації для споживачів про 
склад продукту та про сировинні зони їх 
виробництва.

При цьому:
- повний контроль держави (особливо щодо 

технології виробництва, зберігання, упаковки, 
транспортування)

- рекламні ролики на телебаченні, інших засобах 
масової інформації (особливо щодо переваг 
нових видів продуктів)
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Для досягнення мети Програми 
необхідно:

• розробити медико-біологічні вимоги до якості та 
безпеки сировини та продуктів дитячого 
харчування;

• розробити перелік дозволених харчових добавок 
до продуктів дитячого харчування;     

• гармонізувати до міжнародних вимог Кодексу 
Алиментаріус нормативи якості та безпечності 
продуктів дитячого харчування;

• розробити та затвердити мінімальні науково 
обґрунтовані набори продуктів дитячого 
харчування, які матимуть державну підтримку;

• розробити та затвердити план фінансування 
відповідних організаційних та економічних заходів  
за рахунок державного бюджету, інших джерел. 
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Проблему збільшення виробництва 
продуктів дитячого харчування різних 
видів та асортименту передбачається 

розв’язати шляхом:

1) науково-методичного  та законодавчо-
нормативного забезпечення;

2) розвитку матеріально-технічного та 
технологічного забезпечення

3) формування сировинної бази
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Науково-методичне та 
законодавчо-нормативне 

забезпечення 
• наукові розробки  зі створення нових технологій виробництва, 

продуктів цільового призначення та продуктів з високою харчовою і 
біологічною цінністю

• податкові пільги для підприємств-виробників продуктів дитячого 
харчування

• впровадження і акредитація НАССР на підприємствах
• розробка стандартів, технічних регламентів
• створення системи моніторингу якості і безпечності продуктів 

дитячого харчування
• створення системи екологічного моніторингу
• навчання лаборантів, експертів-аналітиків
• впровадження нових технологій за рахунок пільгового 

кредитування 
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Матеріально-технічне та 
технологічне забезпечення 

виробників продуктів дитячого 
харчування

• впровадження нових технологій за рахунок пільгового 
кредитування 

• потужності для виготовлення консервів на основі м’яса та 
риби

• придбання імпортного обладнання  за рахунок пільгового 
мита та ПДВ

• технічне переоснащення лабораторій підприємств
• випуск сумішей на молочній основі в асортименті для 

грудних дітей та дітей другого року життя за рахунок 
податкових пільг (придбання нового обладнання)

• потужності для виробництва води за рахунок пільгового 
кредитування

• холодильне обладнання для дитячих установ 
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Формування сировинної бази
• нові технології з виробництва сировини рослинного і тваринного 

походження
• прямі виплати для стимулювання виробників сировини 
• розробити способи і методи визначення спеціальних сировинних 

зон на регіональному і місцевому рівнях
• визначення територій, придатних для створення спеціальних 

сировинних зон
• створення карто-схем вмісту макро- і мікроелементів у грунтах, 

підземних та поверхневих водах у розрізі областей
• розробити і затвердити „Перелік пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених до застосування у спеціальній сировинній зоні ” 
• розробити і впровадити екологічний паспорт суб’єктів 

сільськогосподарської діяльності, які мають статус 
спеціальної сировинної  зони  
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Доступність дітей різних вікових 
груп до щоденного мінімального 

набору продуктів дитячого 
харчування

• розробка та затвердження мінімальних науково 
обґрунтованих наборів продуктів дитячого 
харчування, які матимуть державну підтримку;

• розробка асортименту продуктів дитячого 
харчування, що відповідають фізіологічним 
потребам дітей відповідно до їх віку, у тому числі 
для спеціального дієтичного споживання;

• розробка, затвердження науково обґрунтованих 
мінімальних специфікацій якості продуктів 
харчування для дітей  різних вікових груп (від 
народження до трьох років і старше);
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Доступність дітей різних вікових 
груп до щоденного мінімального 

набору продуктів дитячого 
харчування

• запровадження безкоштовного дитячого 
харчування на молочній основі для грудних дітей 
та дітей другого року життя, які входять до 
складу малозабезпечених.

• організація державної закупівлі та доведення до 
дітей, які перебувають у лікувально-профілак-
тичних закладах, спеціальних продуктів 
дитячого харчування, як дітей найбільш 
вразливого контингенту за станом здоров’я;
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Доступність дітей різних вікових 
груп до щоденного мінімального 

набору продуктів дитячого 
харчування

• створення    регіональних дитячих 
молочних фабрик;

• забезпечення дітей дошкільного та  
шкільного віку продуктами дитячого 
харчування мінімальним наборами (із 
розрахунку встановленої щоденної норми) 
за різним групами дітей дошкільного та 
шкільного віку. 
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Очікувані результати, 
ефективність Програми

• збільшити обсяг виробництва якісних та безпечних продуктів  
дитячого  харчування різних видів та асортименту; 

• створити нові виробничі потужності для виготовлення 
консервів на основі м'яса та риби для дітей раннього віку та 
нових робочих місць; 

• відновити виробництво  рідких  та  пастоподібних молочних 
продуктів дитячого харчування, плодоовочевих консервів;  

• збільшити  експорт продуктів дитячого харчування за 
рахунок освоєння нових закордонних ринків збуту та 
відповідності міжнародним вимогам до безпечності та 
мінімальним специфікаціям якості;

• забезпечити дітей різних вікових груп мінімальним 
набором продуктів дитячого харчування за рахунок 
державної підтримки. 
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Потреба в фінансових 
ресурсах

• Орієнтовний обсяг коштів, необхідний 
для виконання Програми, становить 
52627 млн. грн, у тому числі 26381 
млн. грн за рахунок державного 
бюджету. Решта коштів залучається з 
цією метою з інших джерел.
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Дякую за увагу.




