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РІШЕННЯ
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від __29.01.__ 2016р. № __48__
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HATÁROZATА
Beregszász

Про районну Програму «Шкільне
харчування на 2016-2020 роки»
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Районну Програму «Шкільне харчування на 2016-2020 роки» (далі Програма) затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів з
реалізації Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Бімбу Ф.Ф. та постійну комісію районної
ради з питань освіти, культури, спорту, проблем молоді, охорони здоров'я,
туризму та рекреації, праці і соціального захисту громадян (Фодор Д.Д.).

Голова ради

Й.Шін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«29_»__01__2016р. № 48

РАЙОННА ПРОГРАМА
«Шкільне харчування на 2016-2020 роки»
Назва Програми
Підстава до розробки
Програми

1. Паспорт Програми
Районна Програма «Шкільне харчування на 20162020 роки»
Закони України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям», від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України»,
постанови Кабінету Міністрів України 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», від 18 січня
2016 року № 16 «Про внесення змін до 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»
Районна державна адміністрація
Відділ освіти райдержадміністрації

Замовник Програми
Головний розробник
Програми
Головна мета Програми Створення умов для збереження здоров’я дітей,
підвищення
рівня
організації
харчування,
забезпечення школярів раціональним та якісним
харчуванням, впровадження нових технологій
приготування їжі й форм обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
Строки реалізації
2016-2020 роки
Програми
Джерела фінансування Кошти освітньої субвенції
Кошти районного бюджету
Інші джерела фінансування, не заборонені
законодавством
Обсяги фінансування
На реалізацію програми заплановано, з них:
660,0 тис грн. кошти освітньої субвенції
11445,0 тис. грн. кошти районного бюджету
8135 тис. грн. кошти інших джерел, не заборонених
законодавством

Очікувані кінцеві
результати реалізації
Програми

створення єдиної системи харчування;
забезпечення безоплатним харчуванням учнів із
числа пільгових категорій, а саме дітей-сиріт; дітей,
позбавлені батьківського піклування; дітей з
особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних і інклюзивних класах; учнів 1 4 класів,
які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників АТО,
дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на
ЧАЕС;
забезпечення пільговим харчуванням дітей з
багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей 5-11 класів
із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
забезпечення гарячим харчуванням дітей 1-4 класів,
дітей-інвалідів, дітей 5-11 класів із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я
школярів, їх гармонійному розвитку;
збільшення кількості учнів, охоплених гарячим
харчуванням;
формування навичок правильного та здорового
харчування.

2. Загальні положення
Районна Програма «Шкільне харчування» на 2016-2020 роки (даліПрограма) розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям».
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.
Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» внесено зміни до законодавчих актів з питань, які
стосуються організації харчування дітей в навчальних закладах.
Зокрема, викладено в новій редакції частину третю статті 21 Закону
України «Про загальну середню освіту», абзаци перший
п’ятий частини
третьої статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».
Згідно з Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII безоплатним
харчуванням гарантовано мають бути забезпечені лише:

діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування;
діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і
інклюзивних класах;
учні 1 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Організація харчування дітей у навчальних закладах належить до
пріоритетних завдань виконавчих органів місцевого самоврядування. Згідно
вищезгаданого закону органи місцевого самоврядування мають право
забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену
мету відповідні видатки з місцевих бюджетів.
Відділ освіти Берегівської райдержадміністрації та керівники навчальних
закладів забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль
за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень.
Усі загальноосвітні навчальні заклади району І-ІІ та І-ІІІ ступенів мають
приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені відповідні умови для
організації гарячого харчування учнів.
Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для
організації повноцінного гарячого харчування всіх учнів 1-4 класів та учнів
пільгових категорій 5-11 класів.
3. 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:
1) створення єдиної системи харчування;
2) удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації
витрат на її функціонування;
3) створення умов для повноцінного харчування учнів;
4) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
5) забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів із числа:
дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і
інклюзивних класах;
як виняток, дітей учасників АТО та дітей, батьки яких потерпіли внаслідок
аварії на ЧАЕС;
6) забезпечення пільговим харчуванням дітей з багатодітних сімей, дітейінвалідів, дітей 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
7) забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів.
4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів із числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах здійснюється за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету, а іншої категорії учнів, визначеної
даною Програмою — за рахунок коштів районного бюджету та за рахунок
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
5. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація основних завдань Програми забезпечить:
1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх
гармонійному розвитку;
2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
3) організація безкоштовного харчування учнів пільгових категорій
(відповідно до чинного законодавства),інших категорії учнів, визначених
даною Програмою;
4) забезпечення пільговим харчуванням дітей з багатодітних сімей, дітейінвалідів, дітей 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
5) забезпечення гарячим харчуванням школярів 1-4 класів;
6) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
7) формування навичок правильного та здорового харчування;
8) використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.
6. Управління Програмою та контроль за її виконанням
Організація виконання Програми покладається на відділ освіти
райдержадміністрації та керівників навчальних закладів. Контроль за
виконанням Програми здійснює районна рада.
7. Основні заходи Програми
№
п/п

Заходи

Джерела
фінансування

Виконавці

1.Організаційно-методичне забезпечення
1.1 Створення єдиної
Не потребує
Відділ освіти
системи організації
райдержадміністрації,
харчування у
загальноосвітні
загальноосвітніх
навчальні заклади
навчальних
закладах
1.2 Оформлення
Не потребує
Відділ освіти
інформаційних
райдержадміністрації,
куточків для учнів
загальноосвітні
та батьків щодо
навчальні заклади
харчування дітей

Термін
виконання
Постійно

Постійно

1.3 Складання та
Не потребує
Відділ освіти
Постійно
оновлення бази
райдержадміністрації,
даних дітей, які
управління
потребують
соціального захисту,
безкоштовного
загальноосвітні
харчування
навчальні заклади
1.4 Залучення
Не потребує
Загальноосвітні
2016працівників
навчальні заклади,
2020
медичних установ
відділ охорони
роки
до
здоров’я державної
профорієнтаційної
адміністрації
та санітарнопросвітницької
роботи зі
школярами щодо
правильного
харчування
1.5 Контроль за
Не потребує
Директори ЗОШ
Постійно
організацією
харчування учнів
2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах
Берегівського району
2.1 Забезпечення
Освітня
Відділ освіти
2016безкоштовним
субвенція
державної
2020
харчуванням учнів
адміністрації
роки
із числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, учнів 14 класів із сімей, які
отримують
допомогу
відповідно
до
Закону
України
«Про
державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим
сім'ям», дітей з
особливими
освітніми
потребами,
які
навчаються
у
спеціальних
і
інклюзивних класах

2.2 Забезпечення
безкоштовним
харчуванням, як
виняток, дітей
батьків учасників
АТО та дітей,
батьки яких
постраждали
внаслідок аварії на
ЧАЕС
2.3 Організація
гарячого
харчування дітей 14 класів

Районний
бюджет

Відділ освіти
держадміністрації

20162020
роки

Районний
бюджет, інші
джерела
фінансування,
не заборонені
законодавством
Районний
бюджет, інші
джерела
фінансування,
не заборонені
законодавством

Відділ освіти
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

20162020
роки

2.4 Організація
Відділ освіти
пільгового
райдержадміністрації,
харчування для
загальноосвітні
дітей 1-4 класів з
навчальні заклади
багатодітних сімей,
дітей-інвалідів,
дітей 5-11 класів із
сімей, які
отримують
допомогу
відповідно до
Закону України
«Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим
сім’ям».
2.5 Проведення
Не потребує
Відділ освіти
перевірок щодо
райдержадміністрації
організації
харчування у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
3. Підвищення якості харчування учнів
3.1 Розширення
Не потребує
Згідно із чинним
асортименту страв,
законодавством
буфетної продукції
(відділ освіти
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади)

20162020
роки

2 рази в
рік

Постійно

3.2 Розробка
перспективного
меню

Не потребує

3.3 Контроль за якістю Не потребує
та безпекою,
дотриманням
термінів, умов
зберігання та
реалізації
продуктів, за
поставкою
продуктів
харчування з
наявністю
сертифікатів
відповідності,
посвідчень про
якість
3.4 Організація роботи Не потребує
щодо підготовки
шкільних їдалень до
початку нового
навчального року

№
п/п

Відділ освіти
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

Постійно

Відділ освіти
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

Щорічно
до 25
серпня

Постійно

8. Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.)
2016 2017 2018 2019 2020
Розділ Програми
Разом
рік
рік
рік
рік
рік

Забезпечення безкоштовним
харчуванням учнів із числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей
1-4 класів із сімей, які
отримують допомогу
1 відповідно до Закону України
120,0 126,0 132.0 138,0 144,0 660,0
«Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим
сім'ям», дітей з особливими
освітніми потребами, які
навчаються у спеціальних і
інклюзивних класах.
Забезпечення безкоштовним
харчуванням, як виняток, дітей
батьків учасників АТО та дітей,
2
20,0
батьки яких постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС за
рахунок з місцевих бюджетів

22,0

24,0

26,0

28,0 120,0

3

Організація гарячого
харчування дітей 1-4 класів:
- за рахунок з місцевих
бюджетів

1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 1400,0 6000,0

- за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством

1300,0 1400,0 1500,0 1600,0 1700,0 7500,0

Організація пільгового
харчування для дітей з
багатодітних сімей, дітей
інвалідів, дітей 5-11 класів із
4 сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України
«Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим
сім'ям»
- за рахунок з місцевих
бюджетів

285,0 300,0 315,0 330,0 345,0 1575,0

- за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством

115,0 121,0 127,0 133,0 139,0 635,0

На виплату заробітної плати
5 працівникам харчоблоків за
рахунок з місцевих бюджетів

650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 3750,0

ВСЬОГО

Заступник голови ради

3490,0 3769,0 4048 4327,0 4606,0 20240

В.Горват

