МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 грудня 2019 року

м. Мала Виска

№ 384

Про затвердження районної цільової програми
«Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових
категорій здобувачів освіти закладів загальної
середньої освіти району на 2020-2021 роки»
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
освіту», «Про охорону дитинства», Закону України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Указу Президента України
№835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових гарантій окремим
категоріям громадян», Постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», від 19 червня
2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Порядку організації харчування дітей
у навчальних та оздоровчих закладах затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року №
242/329 та враховуючи рішення спільного засідання постійних комісій районної ради з
питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності, з питань діяльності ради,
запобігання та протидії корупції і з соціальних та гуманітарних питань від 10 грудня 2019
року № 359/128/45,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити районну цільову програму «Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та
пільгових категорій здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти району на 20202021 роки» (далі – Програма), додається.
2.Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів загального (спеціального)
фонду районного бюджету, субвенцій сільських рад та за рахунок інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством (субвенцій з державного бюджету,
обласного бюджету, місцевих бюджетів, благодійної допомоги від фізичних або
юридичних осіб тощо).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.
Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Маловисківської
районної ради
від 13 грудня 2019 року № 384

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій здобувачів
освіти закладів загальної середньої освіти району
на 2020-2021 роки»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Районна Програма «Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій
здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти району на 2020-2021 роки» (далі
Програма) розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про охорону дитинства».
Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та
духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціальноекономічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно
розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх
всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я
дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.
Відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської райдержадміністрації забезпечує
координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю
продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів,
дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства».
Усі заклади загальної середньої освіти району мають приміщення їдалень, обідні зали,
в яких створені умови для організації гарячого харчування усіх здобувачів освіти 1-11 класів.
Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка
дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль за
якістю сировини й готової продукції, а також забезпечить ефективне і прозоре використання
бюджетних коштів.
Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації
повноцінного і якісного харчування учнів та вихованців дошкільних груп при НВК.
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей,
підвищення рівня організації харчування, забезпечення здобувачів освіти раціональним і
якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм
обслуговування закладів загальної середньої освіти.
•
•
•
•
•

Основними завданнями Програми є:
створення раціональної та ефективної системи харчування;
удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її
функціонування;
створення умов для повноцінного харчування учнів;
збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій.

•
•
•
•
•
•
•
•

Реалізація Програми дасть змогу:
забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів ;
забезпечити повноцінне харчування вихованців дошкільних груп при НВК;
збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням;
забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій;
сформувати навички правильного та здорового харчування;
надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей,
урізноманітнити раціон харчування;
поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;
забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:
• турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
• необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як
важливої складової для розвитку дитячого організму;
• впровадженням циклічного меню у всіх закладах загальної середньої освіти району;
• створенням такої системи організації харчування, яка забезпечить раціональне,
ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.
3. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування
Програми здійснюється з державного та районного бюджету
відповідно до кошторису та в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок субвенцій
сільських рад в частині міжбюджетних трансфертів із сільського до районного бюджету, та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація основних завдань Програми забезпечить:
• створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному
розвитку;
• забезпечення якісного та збалансованого харчування;
• організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного
законодавства);
• забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів та вихованців
дошкільних груп при НВК;
• збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
• формування навичок правильного та здорового харчування;
• змінення підходу до організації харчування через створення гнучкої системи
харчування;
• використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.
5. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ
Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації. Контроль за виконанням Програми здійснює
Маловисківська районна рада.
Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною комісією
Маловисківської районної ради з соціальних та гуманітарних питань.

6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
№
п/п

1.1

Заходи

Джерела
фінансування

Виконавці

1.Організаційно – методичне забезпечення
Відділ освіти, молоді
Створення ефективної системи Не потребує
та спорту, заклади
організації
харчування
у
загальної середньої
закладах загальної середньої
освіти
освіти

Термін
виконання
Постійно

1.2

Оформлення інформаційних
куточків для учнів та батьків
щодо харчування дітей

Не потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти

1.3

Складання та оновлення бази
даних дітей, які потребують
безкоштовного харчування

Не потребує

Постійно

1.4

Залучення працівників
медичних установ до
профорієнтаційної та
санітарно – просвітницької роботи з дітьми щодо
правильного харчування

Не потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти
заклади загальної
середньої освіти

1.5

Організація та проведення
нарад для працівників
харчоблоків
Проведення секційних
засідань у рамках конференції
з проблем здорового способу
життя за участю науковців,
представників медичних
установ та відповідних служб

Не потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту

Щоквартально

Не потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту

У серпні 2020,
2021 р.р.

1.6

На початку
року, та при
внесені змін

2020-2021

2. Організація харчування у закладах загальної середньої освіти Маловисківського району
2.1

Забезпечення безкоштовним
харчуванням:
- учнів пільгових категорій, а
саме: дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей, з
особливими освітніми
потребами, які навчаються у
спеціальних і інклюзивних
класах, дітей-інвалідів, дітей з
малозабезпечених сімей, дітей
з сімей військовослужбовців –
учасників АТО, дітей,

Державний,
районний
бюджет,
субвенції
сільських рад

Відділ освіти, молоді 2020-2021
та спорту та районна р.р.
державна
адміністрація

2.2

2.3

евакуйованих із зони
відчуження, дітей, які є
особами з інвалідністю
внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
- учнів 1-4 класів;
- вихованців дошкільних груп
при НВК;
Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації
харчування, оптимального
режиму роботи їдалень
Проведення тематичних
перевірок щодо організації
харчування у закладах
загальної середньої освіти,
здійснення громадського
контролю за роботою їдалень

Не потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти

постійно

Не потребує

Відділ освіти, молоді 2 рази в рік
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти

3. Підвищення якості харчування учнів
3.1

Розширення асортименту
страв, різноманітність у
продуктах, використання
сезонних овочів та фруктів,
розроблення сезонних
максимально збалансованих
меню

Не потребує

Згідно чинного
законодавства
(відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти)

постійно

3.2

Розробка перспективного меню Не потребує
з використанням норм згідно
з
Постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
22.11.04
№1591
“Про
затвердження норм харчування
у навчальних та оздоровчих
закладах”
та
продуктів
підвищеної
харчової
і
біологічної цінності
Контроль
за якістю та Не потребує
безпекою,
дотриманням
термінів, умов зберігання та
реалізації
продуктів,
за
поставкою
продуктів
харчування безпосередньо від
товаровиробників з наявністю
сертифікатів
відповідності,
посвідчень
про
якість
і
ветеринарних
супровідних
документів

Відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти

2020-2021
роки

Відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти

Постійно

3.3

3.4

Організація роботи щодо
підготовки шкільних їдалень
до початку нового навчального
року

Районний
бюджет, кошти
інших джерел

Відділ освіти, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти

_____________________________________________________

Щорічно до
15 серпня

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
районної програми
«Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти району на 2020-2021 роки»
1.
2.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від
Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення програми

4.

Розробник програми

5.
6.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

7.

8.
8.1.
9.

10.

11.

Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти районного бюджету
кошти сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

13 грудня 2019 року № 384
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
01жовтня 2019 року № 231-р «Про
розроблення районної цільової програми
Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та
пільгових категорій здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти району
на 2020-2021 роки»
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Районна державна адміністрація, відділ
освіти, молоді та спорту Маловисківської
РДА, керівники закладів загальної
середньої освіти району
2020-2021 роки

6 111 139,00

0,00
2 582 875,00
2 889 900,00
638 364,00
Районний бюджет, сільські бюджети

____________________________________________

Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення районної цільової програми
«Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти району на 2020-2021 роки»
(назва програми)
Усього витрат на
Етапи виконання програми
Обсяг коштів,
виконання
який пропонується залучити на
І
ІІ
ІІІ
програми
виконання програми
2020 рік
2021 рік
20__ рік
20__- 20__ рр.
20__- 20__ рр.
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів, усього тис. грн.
у тому числі:
державний бюджет

2 965 380,00

3 145 759,00

6 111 139,00

0,00

0,00

0,00

обласний бюджет

0,00

0,00

0,00

районний бюджет

1 201 248,00

1 381 627,00

2 582 875,00

сільські бюджети

1 444 950,00

1 444 950,00

2 889 900,00

319 182,00

319 182,00

638 364,00

кошти не бюджетних джерел

Примітка:
1. У випадку, якщо програма виконується в один етап графи 5,6 не заповнюються.
2. Розраховані обсяги фінансування програми повинні відповідати обсягам коштів на виконання заходів програми, визначених у графі 7
додатка 4 до Порядку.

Додаток 3
до Програми

Показники продукту районної програми

«Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти району на 2020-2021 роки»
з/п

Назва
показника

Діто/дні
Відвіду
вання
на рік

2020 р

Вартість
грн\д.

Сума, тис. гри.

2021 р

Вартість
грн./д

Сума, тис. грн.

Усього за період дії
програми
К-сть
діто/днів

Сума, тис.
грн.

1

Учні 1-4 класів

126074

16,00

2 017 184,00

17,0

2 143 258,00

252148

4 160 442,00

2

Вихованці
дошкільних груп
при НВК

19829

20,00

396 580,00

21,0

416 409,00

39658

812 989,00

3

Учні пільгових
категорій

34476

16,00

551 616,00

17,0

586 092,00

68952

1 137 708,00

180379

х

2 965 380,00

х

3 145 759,00

360758

6 111 139,00

Разом:

Додаток 4
до Програми
Напрями реалізації та заходи районної (комплексної) програми «Безоплатне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій здобувачів освіти
закладів загальної середньої освіти району на 2020-2021 роки»
№
з/п

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)

1
1.

2
Організаційнометодичне
забезпечення

Перелік заходів
програми

Термін
виконання
заходу

3
4
створення єдиної 2020-2021
системи
організації
харчування
у
закладах освіти
оформлення
2020-2021
інформаційних
куточків для учнів
та батьків щодо
харчування дітей

складання та
оновлення бази
даних дітей, які

2020-2021

Виконавці

Джерела
фінансування

5
Відділ освіти,
молоді та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти
Відділ освіти,
молоді та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

6
Не потребує

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість),
тис. грн., в тому числі:
І етап: 200_ р.
200_ р.
200_ р.
ІІ етап: 200_-20__ р.р.
ІІІ етап: 200_-20__ р.р.
7
0,00

Не потребує

0,00

Відділ освіти,
молоді та
спорту,

Не потребує

0,00

Очікуваний результат

8
єдина система
забезпечення шкільних
їдалень свіжими і
якісними продуктами
харчування

забезпечення поінформованості
батьків про норми
харчування дітей
відповідно до вікових
категорій
здійснення контролю
за охопленням
харчуванням всіх

потребують
безкоштовного
харчування

2

Організація
харчування у
закладах
загальної
середньої освіти

залучення
працівників
медичних установ
до
профорієнтаційно
ї та санітарнопросвітницької
роботи із учнями
щодо правильного
харчування
організація та
проведення нарад
для працівників
харчоблоків

2020-2021

забезпечення
безкоштовним
харчуванням
учнів пільгових
категорій

2020

забезпечення
безкоштовним
харчуванням

2020

заклади
загальної
середньої
освіти
заклади
загальної
середньої
освіти

Не потребує

0,00

Не потребує

0,00

Відділ освіти,
молоді та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Кошти
районного
бюджету та
кошти інших
джерел

551616,00

Відділ освіти,
молоді та
спорту,

Кошти
районного
бюджету та

2020-2021, Відділ освіти,
щокварталь молоді та
спорту
но

2021

дітей пільгових
категорій

586 092,00

2 017 184,00
2 143 258,00

формування в учнів
навичок здорового
харчування

поінформованість
працівників
харчоблоків щодо
норм харчування,
списування
використаних
продуктів, бракеражу
продукції
дотримання норм
законодавства щодо
соціальних гарантій

дотримання норм
законодавства щодо
харчування учнів

3

Підвищення

учнів 1-4 класів

2021

заклади
загальної
середньої
освіти

кошти інших
джерел

забезпечення
безкоштовним
харчуванням
вихованців
дошкільних груп

2020

2020-2021

Кошти
районного
бюджету та
кошти інших
джерел,
батьківська
плата
Батьківська
плата

396 580,00

харчування учнів
5-11 класів не
пільгових
категорій

Відділ освіти,
молоді
та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти
Відділ освіти,
молоді
та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти
Відділ освіти,
молоді
та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

Не потребує

0,00

Відділ освіти, Не потребує
молоді
та
спорту

0,00

2021

дотримання
постійно
санітарногігієнічних норм
щодо організації
харчування,
оптимального
режиму роботи
їдалень
проведення
Двічі на рік
перевірок щодо
організації
харчування у
закладах загальної
середньої освіти
розширення
2020-2021

відділ освіти,

Не потребує

початкових класів

416 409,00

-

0,00

створення умов для
оптимального забезпечення дітей
дошкільного віку
повноцінним триразовим харчуванням
забезпечення гарячим
харчуванням дітей
середньої і старшої
школи

забезпечення
санітарно-гігієнічних
умов приготування,
зберігання та подачі
їжі, роботи
харчоблоків
реалізація контролю
за дотриманням норм
і санітарних правил,
режиму харчування
забезпечення дітей

асортименту страв
якості
харчування учнів
та вихованців
ДНЗ
розробка
перспективного
меню

2020-2021

організація
2020-2021
роботи щодо
Липеньпідготовки
шкільних їдалень серпень
до початку нового
навчального року

молоді та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти
Відділ освіти,
молоді та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти
Відділ освіти,
молоді та
спорту,
заклади
загальної
середньої
освіти

якісними продуктами
харчування

Не потребує

0,00

Не потребує

0,00

_________________________________________________________________

урізноманітнення
складу продуктів
харчування,
врахування норм
харчування дітей на
тривалий період
здійснення ремонту
харчоблоків,
дезінфекції та
дератизації
приміщень в рамках
поточних ремонтів
закладів освіти

