
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 16.12.2021                                                                                 № 10
с. Миколаївка
Про внесення змін до Програми «Безпечне та якісне харчування в закладах
освіти Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2023 роки»

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою  забезпечення  виконання  заходів  програми,  у  зв’язку  з  періодичним
підвищенням цін на послуги та закупівлі, сільська рада вирішила: 

1. Внести зміни до Програми «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2023 роки»:
1.1. Внести зміни до додатку 1 до Програми «Напрямки діяльності та заходи
Програми», а саме:
- в  пункті  1.2.  на  реалізацію  заходу  «Проведення  моніторингових
лабораторних  досліджень  об’єктів  санітарних  заходів»  збільшити  видатки  з
місцевого бюджету на загальну суму 3,0 тис.грн (у 2022 році – 1,0 тис.грн, у
2023 році – 2,0 тис.грн);
- в  пункті  1.4.  на  реалізацію  заходу  «Проведення  заходів  з  дератизації  та
дезінсекції» збільшити видатки з місцевого бюджету на загальну суму          9,0
тис.грн (у 2022 році – 3,0 тис.грн, у 2023 році – 6,0 тис.грн);
- в пункті 1.5 «Перелік заходів програми» викласти в такій редакції: «Заходи
з вивозу та утилізації  сміття,  у  тому числі  харчових відходів» та  збільшити
видатки місцевого бюджету на реалізацію даного заходу на загальну суму  53,0
тис.грн (2022 рік – 25  тис.грн, 2023 рік – 28 ти.грн.);
- збільшити загальні видатки «Разом за напрямом 1» на загальну суму 65,0
тис.грн (у 2022 році – 29,0 тис.грн, у 2023 році – 36,0 тис.грн);
- в  пункті  2.1.  «Перелік  заходів  програми»  викласти  в  такій  редакції:
«Проведення  регулярних  медичних  оглядів  працівників  закладів  освіти»  та
збільшити видатки місцевого бюджету на реалізацію даного заходу на загальну
суму  135,0 тис.грн (у 2022 році – 65  тис.грн, у 2023 році – 70 тис.грн.);
- в пункті 2.3 на реалізацію заходу «Забезпечення працівників харчоблоків
закладів освіти спеціальним одягом» збільшити видатки з місцевого бюджету



на  загальну  суму  8,0  тис.грн  (у  2022  році  –  3,0  тис.грн,  у  2023  році  –  5,0
тис.грн);
- збільшити загальні видатки «Разом за напрямом 2» на загальну суму 143,0
тис.грн (у 2022 році – 68,0 тис.грн, у 2023 році – 75,0 тис.грн);
- збільшити видатки «Усього за Програмою» на загальну суму 208,0 тис.грн
(у 2022 році – 97 тис.грн, у 2023 році – 111 тис.грн). 
1.2. Змінити  в  паспорті  Програми,  у  пункті  7  «Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних для реалізації  Програми» суму «396,0 тис.грн» на суму
«604,0 тис.грн».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію  питань  освіти,  культури,  спорту,  охорони  здоров’я  та  соціального
захисту населення сільської ради.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток

до  рішення  шістнадцятої  сесії
восьмого  скликання
Миколаївської сільської ради 
 № 10 від 16.12.2021 року

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

на  2021-2023 рік»

с.Миколаївка



2021



1. ПАСПОРТ
Програми

«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Миколаївської сільської
ради Сумського району на  2021-2023 рр.» ( далі Програма)

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Миколаївської 
сільської ради

2 Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

3 Відповідальний виконавець 
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

4 Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради; 
заклади освіти

5 Термін реалізації Програми 2021-2023 рік
6 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
Програми

Місцевий бюджет, інші джерела

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

604,0 тис.грн.

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:

1) вдосконалення  професійного  рівня  учасників  що  задіяні  в
організації харчування дітей;

2) покращення роботи мережі їдалень закладів загальної середньої та
дошкільної освіти;

3) проведення  в  установленому  порядку  тендерів  на  постачання
доброякісної  і  безпечної  продукції  і  сировини  за  участю  представників
Головного управління Держпродспоживслужби;

4) дотримання норм харчування та калорійності страв;
5) забезпечення  санітарно-епідемічних  вимог  в  закладах  освіти  де

здійснюють харчування дітей;
6) контроль  за  картотекою  справ,  погодження  двотижневих

перспективних меню;
7) покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів загальної

середньої та дошкільної освіти;
8) лабораторне  підтвердження  безпечності  і  якості  сировини  та

харчових продуктів, які використовуються для харчування дітей та учнів;
Програма реалізується протягом 2021 - 2023 року. Обсяги та напрямки

видатків  з  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
визначаються  рішенням  Миколаївської  сільської  ради  в  межах  наявних
фінансових ресурсів. 

Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми становить
604,0 тис. гривень.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
1) здійснення комісійних обстежень закладів освіти щодо підготовки

до нового навчального року;



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

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

Очікувані  результати –  забезпечення  збереження  здоров`я  дітей,
запобігання  гострих  кишкових  інфекцій  в  закладах  загальної  середньої  та
дошкільної освіти (Додаток 1).

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання, очікувані

результати наведено у додатку 1 до Програми.

7. Організація виконання, координація 
та контроль за ходом виконання Програми

Організація та координація виконання Програми покладається на відділ
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет
Миколаївської сільської ради Сумського району.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА



Додаток 
до Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми

№ 
з/п

Назва
напряму

діяльності 

Перелік заходів
Програми
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Усього

Обсяг фінансування

Очікувані 
результати

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Удосконален

ня системи 
управління 
процесом 
організації 
харчування у 
закладах 
освіти

Здійснення 
контролю за станом
підготовки їдалень 
та харчоблоків 
закладів освіти до 
початку нового 
навчального року

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області, керівники 
закладів освіти

- Не 
потребує 
фінансува
ння

- - - Створення 
належних умов
організації 
харчування 
учнів та 
вихованців

1.2 Проведення 
моніторингових 
лабораторних 
досліджень об’єктів
санітарних заходів

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області

Місцевий 
бюджет

18,0 5,0 6,0 7,0

1.3 Лабораторний 
контроль сировини 

2021-
2023

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Місцевий 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0



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

роки Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області

1.4 Проведення заходів
з дератизації та 
дезінсекції

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області

Місцевий 
бюджет

129,0 40,0 43,0 46,0

1.5 Заходи з вивозу та 
утилізації сміття, у 
тому числі 
харчових відходів

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області

Місцевий 
бюджет

74,0 7,0 32,0 35,0

1.6 Заходи з підтримки
та  підвищення
ефективності
застосування
системи НАССР

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області

- Не 
потребує 
фінансува
ння

- - -

Разом 
за напрямом 1

Усього 311,0 82,0 111,0 118,0
Місцевий
бюджет

311,0 82,0 111,0 118,0



Інші 
джерела

- - - -

2.1 Покращення
умов праці та
підвищення
кваліфікації
працівників
харчоблоків
закладів
освіти

Проведення 
регулярних 
медичних оглядів 
працівників 
закладів освіти

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області, керівники 
закладів освіти

Місцевий
бюджет

165,0 10,0 75,0 80,0 Створення 
безпечних 
умов 
організації 
харчування

2.2

2.3

Організація та 
проведення 
семінарів і 
навчання 
працівників 
харчоблоків з 
питань, пов’язаних 
з дотриманням 
санітарних норм і 
правил під час 
організації 
харчування учнів та
вихованців

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради, 
представники 
Держпродспоживсл
ужби в Сумській 
області

- Не 
потребує 
фінансува
ння

- - - Забезпечення 
дотримання 
санітарного 
законодавства 
під час 
організації 
харчування

Забезпечення 
працівників 
харчоблоків 
закладів освіти 
спеціальним одягом

2021-
2023
роки

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
Миколаївської 
сільської ради,  
заклади освіти

Місцевий 
бюджет

128,0 40,0 43,0 45,0 Виконання 
санітарно-
гігієнічних 
вимог щодо 
організації 
харчування

Разом за напрямом
2

Усього 293,0 50,0 118,0 125,0
Місцевий
бюджет

293,0 50,0 118,0 125,0



Інші 
джерела

- - - -

Усього за 
Програмою

Усього 604,0 132,0 229,0 243,0
Місцевий
бюджет

604,0 132,0 229,0 243,0

Інші 
джерела

- - - -
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