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СОРОК ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  00.00.2020  № проєкт
с. Миколаївка
Про затвердження Програми
«Безпечне та якісне харчування
в закладах освіти 
Миколаївської сільської ради
Сумського району на 2020 рік»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом  України  «Про  державний  контроль  за  дотриманням
законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні  продукти  тваринного
походження,  здоров`я  та  благополуччя  тварин»,  Законом  України  «Про
основні принципи та вимоги до безпечності  та якості  харчових продуктів»,
Законом  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення», сільська рада вирішила:

1. Затвердити Програму «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань охорони прав людини, законності,  депутатської діяльності та етики,
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров᷾'я,  культури, молоді та
спорту.

.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Пояснювальна записка
до рішення _________________ сесії Миколаївської сільської ради 

7 скликання
«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Миколаївської сільської

ради Сумського району на 2020 рік»

Проект Програми розроблено Сумським районним управлінням Головного
управління Держпродспоживслужби в Сумській області.

Основною  метою  Програми  є  забезпечення  повноцінного,  якісного  та
калорійного  харчування  дітей  в  школах,  дошкільних  закладах,  постачання
безпечних  та  якісних  продуктів  харчування  та  сировини,  зміцнення
матеріально-технічної  бази  харчоблоків  закладів  загальної  середньої  та
дошкільної освіти.

У  даній  сфері  правового  регулювання  діють:  Закон  України  «Про
державний  контроль  за  дотриманням  законодавства  про  харчові  продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя
тварин», Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення».

Фінансування  заходів  Програми здійснюватиметься  за  рахунок  коштів
місцевого бюджету, а також залучення коштів інших джерел фінансування,
що не суперечить чинному законодавству України.

Обсяг  фінансових  ресурсів  необхідних  для  реалізації  Програми
становить 28,0 тис. гривень.

Прийняття  Програми  забезпечить  проведення  моніторингових
лабораторних  досліджень  об`єктів  санітарних  заходів  (дослідження  води,
готових  страв,  поставленої  продукції),  лабораторний  контроль  сировини  та
продуктів, які використовуються для харчування дітей за показниками безпеки
і якості та як наслідок чого забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих
кишкових інфекцій в шкільних та дошкільних закладах громади.

Програма реалізується протягом 2020 року.

Начальник управління
Держпродспоживслужби
в Сумському районі А.БІЛЯК



Додаток до рішення ____ сесії
Миколаївської сільської ради 
сьомого скликання № ____ 
від 20.02.2020 року

Цільова програма
«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району 

на 2020 рік»

с.Миколаївка
2020



1. ПАСПОРТ
цільової програми

«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Миколаївської сільської
ради Сумського району на 2020 рік» ( далі Програма)

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Головне Управління 
Держпродспоживслужби в Сумській 
області

2 Розробник Програми Сумське районне управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській 
області

3 Співрозробники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

4 Відповідальний виконавець 
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

5 Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради; 
Сумське районне управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській 
області

6 Термін реалізації Програми 2020 рік
7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
Програми

Місцевий бюджет, інші джерела

8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми - всього, 
тис. грн.

28,0



2. Стан та аналіз основних проблем, на розв`язання яких спрямована
Програма

Турбота  про  здоров`я  дітей  є одним  з  основних  показників ставлення
держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній
день  стан  здоров`я  дітей  в  Україні  викликає  найбільшу  стурбованість.
Упродовж  останніх  років  зберігається  тенденція  до  його  погіршення,  яка
обумовлена  впливом  різних  негативних  факторів  соціально-економічного,
екологічного та психоемоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл
мають  хронічні  захворювання,  що  часто  призводить  до  зниження
працездатності  та  соціальної  активності  молодої  людини.  Тому  збереження
здоров`я  дітей  громади,  відновлення  їх  життєвих  сил  шляхом  організації
якісного,  повноцінного  харчування,  оздоровлення  та  відпочинку є  важливим
напрямком  державної  політики  на  сучасному  етапі.  Програма  розроблена
відповідно  до  Закону  України  «Про  державний  контроль  за  дотриманням
законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні  продукти  тваринного
походження, здоров`я та благополуччя тварин», Закону України «Про основні
принципи  та  вимоги  до  безпечності  та  якості  харчових  продуктів»,  Закону
України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя
населення»,  обов`язкового  мінімального  переліку  досліджень  сировини
продукції тваринного та рослинного походження.

3. Мета Програми
Основною  метою  Програми  є  забезпечення  повноцінного,  якісного  та

калорійного  харчування  дітей  в  школах,  дошкільних  закладах,  постачання
безпечних  та  якісних  продуктів  харчування  та  сировини,  зміцнення
матеріально-технічної  бази  харчоблоків  закладів  освіти,  залучення  до
постачання  продуктами  харчування   місцевих  сільськогосподарських
виробників та переробників.

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Проблемні питання  забезпечення повноцінного, якісного та калорійного
харчування дітей в закладах освіти передбачається вирішити шляхом:

- вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
- покращення роботи мережі пришкільних їдалень;
- проведення  в  установленому порядку  тендерів  на  постачання  доброякісної  і

безпечної продукції і сировини за участю районних    представників Головного
управління Держпродспоживслужби;

- дотримання норм харчування та калорійності страв;



- забезпечення  санітарно-епідемічних  вимог  в  закладах  освіти,  де  здійснюють
харчування дітей;

- контроль за картотекою справ, погодження двотижневих перспективних меню;
- покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти;
- лабораторне  підтвердження  безпечності  та  якості  сировини  і  харчових

продуктів, які використовуються для харчування дітей.
Програма реалізується протягом 2020 року. Обсяги та напрямки видатків

з  місцевого  бюджету  Миколаївської  ОТГ  визначаються  рішенням  сільської
ради про місцевий бюджет в межах наявних фінансових ресурсів. 

Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми становить
28,0 тис. гривень.

4.1. Ресурсне забезпечення Програми у 2019 році

                                                                                                тис. гривень
Обсяг коштів, які

пропонується залучити на
виконання Програми

Термін реалізації
Програми

Усього витрат на виконання
Програми

Обсяг ресурсів - усього 28,0
у тому числі:

2020місцевий бюджет 28,0
інші джерела, тис. грн. -

5.Завдання, заходи та результативні показники Програми. Очікувані
результати виконання Програми

- здійснення комісійних обстежень закладів освіти щодо підготовки до нового
навчального року;

- надання рекомендацій щодо роботи пришкільних їдалень з питань асортименту
продукції, дотримання санітарних вимог;

- проведення  моніторингових  лабораторних  досліджень  об`єктів  санітарних
заходів (дослідження води, готових страв, поставленої продукції);

- лабораторний  контроль  сировини  та  продуктів,  які  використовуються  для
харчування дітей за показниками безпеки і якості.

Очікувані результати -  забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих
кишкових  інфекцій  в  закладах  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
громади.



6. Напрями діяльності та заходи Програми 

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

виконання
заходу

Виконавці
Джерела

фінансування

Орієнтований
обсяг

фінансування
(вартість),

тис. гривень

Очікуваний
результат

1

Забезпечення
безпечного та

якісного
харчування

дітей в
закладах освіти

Здійснення комісійних обстежень 
закладів освіти щодо підготовки до 
нового навчального року

Липень-
серпень

2020
року

ВОМС, ГУ
Держпродспоживслужби в

Сумській області

- -

Забезпечення
санітарно-

епідемічних
вимог в
закладах
загальної

середньої та
дошкільної

освіти

Проведення моніторингових 
лабораторних досліджень об`єктів 
санітарних заходів (дослідження води, 
готових страв, поставленої продукції).

2020
рік

ГУ
Держпродспоживслужби в

Сумській області,
адміністрація закладів

освіти

- -

Лабораторний контроль сировини та 
продуктів, які використовуються для 
харчування дітей за показниками 
безпеки і якості

2020
рік

ГУ
Держпродспоживслужби в

Сумській області,
адміністрація закладів

освіти

Місцевий
бюджет 28,0

Інші джерела 0

Всього за напрямом Місцевий
бюджет 28,0

Інші джерела 0

Всього 28,0

 Всього за Програмою
Місцевий
бюджет 28,0

Інші джерела 0

Всього 28,0



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених
Програмою,  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради
подає постійній комісії з питань з питань охорони прав людини, законності,
депутатської  діяльності  та  етики,  соціального  захисту  населення,  освіти,
охорони здоров᷾'я, культури, молоді та спорту  інформацію про хід виконання
Програми раз в півріччя.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту

Секретар сільської ради                                                Вікторія Непийвода
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