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Районна Програма організації харчування в закладах
освіти Стрийського району на 2018 рік (далі - Програма)
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про загальну середню освіту»;
- Закон України «Про охорону дитинства»;
- Закон України «Про дошкільну освіту»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня
2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих
категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2004 року №1591 “Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011
року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на
додану вартість»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня
2002р. № 1243 « Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року №796 «Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної та комунальної форми власності»
Стрийська районна рада
Стрийська районна державна адміністрація
Відділ
освіти Стрийської районної державної
адміністрації
Відділ
освіти Стрийської районної
адміністрації,
Заклади загальної середньої освіти,
Заклади дошкільної освіти

державної

Підвищення рівня організації харчування, забезпечення
школярів та вихованців раціональним та якісним
харчуванням.
2018 рік
Районний бюджет та інші джерела фінансування, не
заборонені законодавством України
Обсяг коштів розглядається у встановленому чинним
законодавством порядку
- створення єдиної системи харчування;
- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х
класів;
- збільшення кількості учнів, охоплених
гарячим
харчуванням;
- забезпечення якісним харчуванням учнів пільгових
категорій (відповідно до чинного законодавства);
- поліпшення якості харчування школярів;
- формування навичок правильного та здорового
харчування

Система контролю за
виконанням
Програми

- залучення благодійної допомоги спонсорів, батьків у
грошовій та натуральних формах.
Стрийська районна рада, постійна комісія районної ради з
питань освіти, науки, культури, туризму, духовності,
культурної спадщини і відродження української нації;
- розгляд звіту про реалізацію Програми по завершенню
звітного року;
- контроль за використанням фінансових ресурсів.
Відповідальні виконавці заходів Програми раз на рік
надають до районної державної адміністрації інформацію
про результати виконання запланованих заходів

2. Загальна частина
Харчування населення є глобальною соціально-економічною
проблемою. За оцінками експертів всесвітньої організації охорони здоров’я,
стан здоров’я людини великою мірою залежить від способу життя у тому
числі і від харчування. Нераціональне та незбалансоване харчування є одним з
найважливіших факторів ризику виникнення різних захворювань. Основи
здоров’я людини закладаються з дитинства. Здоров’я дітей і підлітків
постійно продовжує погіршуватися не тільки через екологію, але в основному
через фактори пов’язані з харчуванням.
Сьогодні питання організації харчування дітей і вихованців у закладах
освіти залишається одним із найбільш актуальних та заслуговує на особливу
увагу ще й тому, що сучасне навчання у школі потребує високого розумового
та фізичного навантаження й супроводжується значними енерговитратами.
Діти, відвідуючи основні заняття, гуртки, секції, факультативи, нерідко
проводять у школі по 6-7 годин. Усе це обумовлює підвищену потребу у
здоровому, збалансованому харчуванні.
Скасування та призупинення на законодавчому рівні гарантій
належного фінансового забезпечення галузі науки і освіти обумовлюють
необхідність прийняття «Районної програми
організації харчування в
закладах освіти Стрийського району на 2018 рік.
3. Мета і основні завдання Програми
Основна мета Програми є:
- створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації
харчування, забезпечення школярів та вихованців раціональним і якісним
харчуванням;
здійснення комплексу заходів щодо подальшого розвитку системи
харчування, організації харчування, яке відповідало б санітарним правилам і
нормам;
Основними завданнями Програми є:
- створення єдиної системи харчування;
- удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації
витрат на її функціонування;
- створення умов для повноцінного харчування учнів та дошкільнят;
- збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

- забезпечення гарячим харчуванням учнів та дітей пільгових категорій;
- зміцнення матеріально-технічної бази
Реалізація Програми дасть змогу:
- забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів;
- збільшити кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням;
- забезпечити якісним харчуванням учнів і 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;
- змінити підходи до організації харчування через створення гнучкої системи
харчування;
- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.
- залучити благодійну допомогу спонсорів, батьків у грошовій та натуральних
формах.
Доцільність створення даної Програми обумовлена:
- необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного
харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
- впровадженням єдиного циклічного меню у всіх навчальних закладах освіти
району;
- створення єдиної
системи організації харчування, яка забезпечить
раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.
4. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація основних завдань Програми забезпечить:
- забезпечення якісного та збалансованого харчування учнів та дітей
дошкільного підрозділу;
- організація безкоштовного харчування учнів та дітей дошкільного підрозділу
пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);
- забезпечення безкоштовним харчуванням усіх учнів 1-4-х класів;
- збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
- формування навичок правильного та здорового харчування;
- змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої
системи харчування;
- використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

5.Основні заходи та фінансове забезпечення Програми
№
п/п
1.1

1.2

Заходи

Джерела
фінансування

Виконавці

1.Організаційно – методичне забезпечення
Створення
єдиної
системи Не потребує
Відділ освіти,
організації харчування у закладах
заклади загальної
середньої та
освіти
дошкільної освіти
Оформлення інформаційних
Відділ освіти,
Не потребує
куточків для учнів та батьків
заклади загальної
щодо харчування дітей
середньої та
дошкільної освіти

2018 рік

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують
безкоштовного харчування

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

2018 рік

1.4

Організація та проведення нарад
Не потребує
Відділ освіти
для працівників харчоблоків
2. Організація харчування у закладах освіти району
Організація
безкоштовного В межах
Відділ освіти,
харчування усіх учнів 1 – 4 класів затверджених
заклади загальної
кошторисних
середньої та
призначень ,
дошкільної освіти
передбачених у
районному
бюджеті на 2018
рік, місцевий
бюджет

2018 рік

Організація
безкоштовного
харчування
учнів
пільгового
континенту учнів 5 – 11 класів:
- діти-сироти та діти позбавлені
батьківського піклування;
- діти з особливими освітніми
потребами, які навчаються у
спеціальних і інклюзивних класах
- учні, батьки або особи, що їх
заміняють, із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім’ям»
- діти, батьки яких загинули під
час
проведення
анти
терористичної операції та брали
чи беруть участь
в анти
терористичній операції та діти,
батьки яких були чи є учасниками
бойових дій

2018 рік

2.2.

В межах
затверджених
кошторисних
призначень ,
передбачених у
районному
бюджеті на 2018
рік, місцевий
бюджет

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

Сума
заходу,
тис. грн.

2018 рік

1.3

2.1

Не потребує

Термін
викона
ння

2018 рік

7755,6

№
п/п
2.3.

2.4.

2.5.

Заходи

Джерела
фінансування

Виконавці

Термін
Сума
викона заходу,
ння
тис. грн.
2018 рік

Організація
безкоштовного
харчування
у
групах
продовженого дня (за рішенням
педагогічної ради, (у відсотках
чисельності групи за списком): 10
– у повному обсязі, 15 – на
половину вартості)

В межах
затверджених
кошторисних
призначень ,
передбачених у
районному
бюджеті на 2017
рік, місцевий
бюджет

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

Організація
безкоштовного
харчування для дітей у закладах
дошкільної освіти та дошкільного
підрозділу у навчально-виховних
комплексах:
- діти-сироти та діти позбавлені
батьківського піклування;
- діти-інваліди;
- діти, батьки або особи, що їх
заміняють, із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім’ям»;
- діти, які навчаються у
спеціальних групах для дітей, які
потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку.
- діти, батьки яких загинули під
час
проведення
анти
терористичної операції та брали
чи беруть участь
в анти
терористичній операції та діти,
батьки яких були чи є учасниками
бойових дій
- діти з багатодітних сімей
(зменшити на 50% розмір плати
для батьків у яких троє і більше
дітей)
Організація
раціонального
харчування учнів 5 – 11 класів та
дітей закладах дошкільної освіти
та
дошкільного підрозділу
навчально-виховних комплексів :
- усі учні, за бажанням;
- встановити розмір батьківської
плати за один день відвідування
дитиною дошкільного підрозділу
навчально-виховних комплексів
району у розмірі 60% у міській
місцевості та 40% у сільській
місцевості від вартості харчування
в день.

В межах
затверджених
кошторисних
призначень ,
передбачених у
районному
бюджеті на 2017
рік, місцевий
бюджет

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

2018 рік

Кошти
спеціального
фонду (кошти
батьків,
спонсорів та
благодійників)

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

2018 рік

№
п/п
2.6

3.1

Заходи

Джерела
фінансування

Дотримання санітарно-гігієнічних Не потребує
норм щодо організації харчування,
оптимального режиму роботи
їдалень

Виконавці
Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

3. Підвищення якості харчування учнів та дітей,
зміцнення матеріально-технічної бази
Розширення асортименту страв, В межах
Відділ освіти,
буфетної продукції
затверджених
заклади загальної
кошторисних
середньої та
призначень ,
дошкільної освіти
передбачених у
районному
бюджеті на 2018
рік

3.2

Розробка перспективного меню 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

В межах
затверджених
кошторисних
призначень ,
передбачених у
районному
бюджеті на 2018
рік

3.3

Контроль за якістю та безпекою, Не потребує
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

3.4

Організація роботи щодо
підготовки шкільних їдалень до
початку нового навчального року

В межах
затверджених
кошторисних
призначень,
передбачених у
районному
бюджеті на 2018
рік

Заступник голови районної ради

Термін
Сума
викона заходу,
ння
тис. грн.
2018 рік

2018 рік

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

2018 рік

Відділ освіти,
заклади загальної
середньої та
дошкільної освіти

2018 рік

Відділ освіти

Серпень
2018
року

Мирон Войтович

250,0

