МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23 травня 2017 року

№ 163

м.Мала Виска

Про затвердження районної цільової програми
безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших
категорій учнів загальноосвітніх навчальних
закладів району на 2017 рік

Відповідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект районної цільової програми безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших
категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на 2017 рік,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів
та інших категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на 2017 рік (далі –
Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів та здійснювати фінансування
програми за рахунок коштів загального (спеціального) фонду районного бюджету та за
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України
(субвенції з державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів, благодійної
допомоги від фізичних або юридичних осіб тощо).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
23 травня 2017 № 163

РАЙОННА ПРОГРАМА
безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших
категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів
району на 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Районна програма безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших категорій
учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на 2017 рік (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
соціально-економічних, 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.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», 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.
Усі загальноосвітні навчальні заклади району мають приміщення їдалень, обідні
зали, в яких створені умови для організації гарячого харчування усіх школярів 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 школярів 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 школярів раціональним і якісним
харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
•
•
•
•
•

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 школах 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 районного бюджету відповідно до
кошторису та в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок субвенцій сільських та
селищної рад в частині міжбюджетних трансфертів із сільського/селищного бюджетів 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 школярів, їх гармонійному
розвитку;
забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного
законодавства);
забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 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 соціальних та гуманітарних питань.
№
п/п

6. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Джерела
Заходи
фінансуВиконавці
вання
1. Організаційно – методичне забезпечення

1.1

Створення
ефективної
системи Не
організації
харчування
у потребує
загальноосвітніх навчальних закладах

1.2

Оформлення інформаційних
куточків для учнів та батьків щодо
харчування дітей

1.3

Не
потребує

Складання та оновлення бази даних
Не
дітей, які потребують безкоштовного потребує
харчування

Термін
виконання

Відділ освіти, молоді
та спорту РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді
та спорту РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади

Постій
но

Відділ освіти, молоді
та спорту РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади

Постій
но

2017

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

Залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та
санітарно – просвітницької роботи зі
школярами щодо правильного
харчування
Організація та проведення нарад для
працівників харчоблоків

Не
потребує

загальноосвітні
навчальні заклади

Не
потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту РДА

Проведення секційних засідань у
рамках конференції з проблем
здорового способу життя за участю
науковців, представників медичних
установ та санітарно-епідемічної
служби

Не
потребує

Відділ освіти, молоді
та спорту РДА

2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах
Маловисківського району
Забезпечення безкоштовним
Районний Районна
державна
харчуванням:
бюджет,
адміністрація, відділ
- дітей та учнів пільгових категорій;
субвенція освіти,
молоді
та
- школярів 1-4 класів;
сільських/ спорту РДА
- вихованців дошкільних груп при
селищної
НВК
рад
Дотримання санітарно-гігієнічних
Не
Відділ освіти, молоді
норм щодо організації харчування,
потребує та
спорту
РДА,
оптимального режиму роботи їдалень
загальноосвітні
навчальні заклади
Проведення тематичних перевірок
Не
Відділ освіти, молоді
щодо організації харчування у
потребує та
спорту
РДА,
загальноосвітніх навчальних
загальноосвітні
закладах, здійснення громадського
навчальні заклади
контролю за роботою їдалень

2017

Щоква
ртальн
о
Серпен
ь
2017

2017

Постій
но
2 рази
в рік

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

3.2

Розробка перспективного меню з
Не
використанням норм згідно
потребує
з Постановою Кабінету Міністрів
України від 22.11.2004 року №1591
“Про затвердження норм харчування
у навчальних та оздоровчих закладах”
та продуктів підвищеної харчової і
біологічної цінності

Згідно чинного
законодавства
(відділ освіти, молоді
та спорту РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади )
Відділ освіти, молоді
та спорту РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади

Постій
но

2017

3.3

Контроль
за якістю та безпекою, Не
дотриманням
термінів,
умов потребує
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 РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади

Постій
но

3.4

Організація роботи щодо
підготовки шкільних їдалень до
початку нового навчального року

Відділ освіти, молоді
та спорту РДА,
загальноосвітні
навчальні заклади

Щоріч
но
до 15
серпня

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Загальноо
світні
навчальні
заклади

В.Крило

Додаток 1
до районної програми безоплатного
харчування учнів 1-4 класів та інших
категорій
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2017 рік
ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ
безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших категорій учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2017 рік
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.

Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми
Розробник Програми

4.
5.
6.
7.

8.
8.1.
9.

10.

11.

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

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 обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти міського, селищного та
сільських бюджетів
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

Рішення районної ради від 23 травня 2017
року № 163
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Розпорядження голови Маловисківської
райдержадміністрації від 19 квітня 2017
року № 172-р
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
Маловисківської райдержадміністрації
Районна державна адміністрація, відділ
освіти, молоді та спорту Маловисківської
райдержадміністрації, керівники
загальноосвітніх навчальних закладів
району
2017 рік
2017 рік

3564135,00

1150000,00
2300000,00
114135,00
Районний бюджет, сільські та селищний
бюджети

Додаток 2
до районної програми безоплатного
харчування учнів 1-4 класів та інших
категорій
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2017 рік

Фінансове забезпечення районної цільової програми
безоплатного харчування учнів 1-4 класів та інших категорій учнів загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2017 рік
Категорія дітей
1
Учні 1-4-х класів
Вихованці
дошкільних груп
при НВК*
Учні пільгових
категорій
Разом:

Діто-дні
відвідування
2
188530
19173

Вартість одного
діто-дня, грн.
3
15,00
12,00

Загальна сума
видатків, грн.
4=2*3
2827950,00
230076,00

33740

15,00

506109,00

-

3564135,00

*- Вартість одного діто-дня дошкільних груп складає 20 грн., з яких 8 грн. – батьківська
плата, 12 грн. – бюджетні кошти.

