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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
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Ініціатор
розроблення Барська міська рада
Програми
Розробник програми
Соціально-гуманітарний відділ Барської міської
ради
Відповідальний виконавець Соціально-гуманітарний відділ Барської міської
ради
Учасники Програми
Соціально-гуманітарний відділ Барської міської
ради, загальноосвітні навчальні заклади
Термін реалізації
2017-2020 роки
Перелік
бюджетів,
які Місцевий бюджет, інші джерела фінансування,
беруть участь у виконанні не заборонені законодавством України
програми
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Програми, всього

4.
5.
6.
7.
8.
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Бюджетний кодекс України, Закони України
«Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про охорону дитинства», «Про місцеве
самоврядування в Україні» (зі змінами),
постанова Кабінету Міністрів України від
02.02.2011 №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» (зі змінами).

2. Загальні положення
Програма
«Організація харчування дітей в загальноосвітніх
навчальних закладах Барської об’єднаної територіальної громади на 2017 –
2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про місцеве самоврядування в
Україні»,«Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу
мало забезпечення сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України «Про
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх
навчальних закладів», наказу Міністерства економіки України «Про
затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»,
наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я
України «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах», Указів Президента України «Про заходи
щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Найважливішим компонентом 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.
Державою гарантується забезпечення харчування учнів пільгових
категорій, тому організація харчування дітей у навчальних закладах
належить до пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування.
Соціально-гуманітарний відділ міської ради та керівники навчальних
закладів забезпечують координацію процесу організації харчування,
контроль за виконанням норм харчування і якістю продукції, яка надходить
до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів, дітей
пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону
дитинства».
Для забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у школах
об’єднаної територіальної громади, поліпшення раціону харчування,
розширення асортименту продукції, здешевлення харчування директорами
шкіл проводиться робота по залученню спонсорських коштів на харчування
дітей.
Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування
школярів залежить від загальної організації роботи шкільних їдалень.
На стан організації шкільних їдалень впливає багато факторів: стан
матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм
обслуговування, тощо.

Сьогодні існують проблеми і невирішені питання з організації
харчування школярів. Основним з них можна визначити наступні:
- застаріла нормативно-правова база організації системи шкільного
харчування;
- відсутність повноцінності раціонів (із-за недостатнього фінансування в
асортимент шкільних їдалень в недостатній кількості включається
кисломолочна продукція, не виконується 100% норма по рибі та м’ясній
продукції);
- постійне поновлення та покращення матеріально-технічної бази
шкільних їдалень.
Разом із зростанням основних кількісних показників в організації
якісного і раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів об’єднаної територіальної громади загальний рівень розвитку
шкільного харчування недостатній з точки зору вимог ринкової економіки та
потребує подальшого удосконалення.
3. Головна мета та основні завдання Програми
Головною метою Програми є сприяння збереженню здоров’я учнів,
забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним
харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі та форм
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів об’єднаної
територіальної громади. Реалізація положень статті 14 Закону України "Про
освіту"; статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту"; статті 32
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Указу Президента
України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

-

-

-

-

Основними завданнями Програми є:
створення умов для повноцінного харчування учнів; розвиток
матеріально-технічної бази та поліпшення умов праці працівників
шкільних їдалень та підвищення їх кваліфікації;
удосконалення управління системою організації харчування з метою
оптимізації витрат на її функціонування та збільшення кількості учнів
загальноосвітніх навчальних закладів охоплених харчуванням;
забезпечення фінансування на електроенергію, воду та природний газ в
шкільних їдальнях;
забезпечити оплату праці кухарів, які забезпечують харчування учнів
об’єднаної територіальної громади;створення рівних можливостей для
всіх громадян, які проживають і постійно працюють у сільській
місцевості, в задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб;
раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних
працівників дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів у
сільській місцевості;

- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність
здобуття якісної та безоплатної загальної середньої та дошкільної
освіти;
- забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах,
семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської
місцевості;
- забезпечення виконання рішень, розпоряджень, листів міської ради,
районної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки.
4. Механізм реалізації Програми

-

-

Реалізація Програми дасть змогу:
забезпечити якісним харчуванням учнів відповідно до чинного
законодавства;
забезпечити безкоштовним харчуванням учнів ЗНЗ;
організувати проведення батьківського всеобучу щодо необхідності та
ефективності раціонального харчування їх дітей;
провести поточний ремонт, реконструкцію приміщень харчоблоків та
їдалень;
замінити прилади опалення застарілого типу на нові з більшим
коефіцієнтом корисної дії;
провести ремонт електромереж силового призначення та мереж
освітлення з встановленням енергозберігаючих приладів;
провести заміну застарілого кухонного обладнання (м’ясорубок,
електроплит, жарових шаф, овочерізок, картоплечисток, столів з
нержавіючої сталі, мийних ванн, посудомийних машин, посуду, сушок
для посуду, інвентарю, холодильного обладнання, тощо);
провести заміну меблів;
здійснювати контроль за поставкою і прийманням сировини для
виготовлення їжі;
здійснювати організацію систематичного і вчасного обслуговування
обладнання;
здійснювати оптимізацію вартості харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів;
використовувати нові технології приготування їжі, форм і методів
обслуговування учнів, зокрема, через організацію буфетів;
організовувати навчання з метою підвищення професійної майстерності
працівників шкільних їдалень;
проводити укомплектування шкільних їдалень кадрами, які
забезпечують харчування учнів;
організовувати семінари, наради з актуальних питань, пов’язані із
дотриманням санітарних норм і правил, здійснення виробничого

контролю за приготуванням їжі з підвищеною харчовою та біологічною
цінністю;
5. Фінансування
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься
відповідно до законодавства як за рахунок коштів державного бюджету, так і
за рахунок обласного, місцевого бюджетів, спонсорських та благодійних
надходжень, інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
Звіт про результати виконання основних завдань Програми
заслуховувати на сесії Барської міської ради щорічно.

