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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Назва Програми 

 

Програма «Організація харчування  в  закладах 

загальної середньої освіти Барської міської  

територіальної громади  на 2021 – 2025 роки 

 

2. Підстава для розроблення Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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).    

 

3. Ініціатор розроблення 

Програми 

 

  Соціально-гуманітарний відділ Барської міської 

ради 

 

4. Розробник програми Соціально-гуманітарний відділ Барської міської 

ради 

 

5. Відповідальний виконавець Соціально-гуманітарний відділ Барської міської 

ради 

 

6. Учасники Програми Соціально-гуманітарний відділ Барської міської 

ради, загальноосвітні навчальні заклади 

 

7. Термін реалізації 

 

2021-2025 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

 

Місцевий  бюджет, інші джерела фінансування, 

не заборонені законодавством України 



2. Загальні положення 

 

Програма  «Організація харчування  в закладах загальної середньої 

освіти Барської міської  територіальної громади  на 2020 – 2025 роки  (далі – 

Програма) розроблена відповідно до законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону дитинства», «Про державну  соціальну допомогу мало 

забезпечення сім’ям», постанов 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), від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), наказу 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження 

Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); 

спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін 

до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах»; спільного наказу Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах».  

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  закладів 

загальної середньої освіти 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 закладах 

загальної середньої освіти Барської міської  територіальної громади, 

поліпшення раціону харчування, розширення асортименту продукції, 

здешевлення харчування директорами закладів освіти  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. 

Разом із зростанням основних кількісних показників в організації 

якісного і раціонального харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти територіальної громади загальний рівень розвитку шкільного 

харчування 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  закладів загальної середньої освіти територіальної 

громади. Реалізація положень  законів України "Про освіту";  "Про повну 

загальну середню освіту"; статті 32 Закону України "Про місцеве 

самоврядування 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  

закладів загальної середньої освіти охоплених харчуванням; 

- забезпечення фінансування на електроенергію, воду та природний газ в 

шкільних їдальнях; 

- забезпечення  оплати праці кухарів, які здійснюють  харчування учнів  

територіальної громади;  

- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність 

здобуття якісної та безоплатної повної загальної середньої  освіти; 

- створення рівних можливостей для жителів громади  в задоволенні 

соціальних та культурно-освітніх потреб;  

- впровадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР); 

- застосування програм – передумов системи НАССР, що передбачає 

розробку та впровадження процедур для підтримки гігієни у всьому 

харчовому ланцюгу, які потрібні для виробництва та постачання 

безпечних харчових продуктів; 

- забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, 

інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів з питань 

організації харчування; 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської 

місцевості; 

- забезпечення виконання рішень, розпоряджень, листів міської ради, 

обласного Департаменту освіти і науки.  



 

Основні заходи на виконання Програми викладені у додатку 1. 

 

4. Механізм реалізації Програми 

 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- забезпечити якісним харчуванням учнів відповідно до чинного 

законодавства; 

- забезпечити безкоштовним харчуванням учнів  закладів загальної 

середньої освіти  відповідно до чинного законодавства; 

- 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  закладів загальної 

середньої освіти; 

- використовувати нові технології приготування їжі, форм і методів 

обслуговування учнів, зокрема, через організацію буфетів; 

- організовувати навчання з метою підвищення професійної майстерності 

працівників шкільних їдалень; 

- 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; 

- видатки на приготування гарячих обідів здійснювати  за рахунок коштів 

місцевого бюджету в межах призначених асигнувань. 

 

5. Фінансування 

  Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься 

відповідно до законодавства як за рахунок коштів місцевого бюджету, 

спонсорських та благодійних надходжень, інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

 Звіт про результати виконання основних завдань Програми 



заслуховувати на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

охорони здоров’я, соціального захисту та міжнародних відносин,  сесії 

Барської  міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                    Ірина МЕЛЬНИК 

 

Начальник соціально-гуманітарного відділу                    Наталія СТРЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до  Програми   

«Організація  харчування в закладах  

загальної середньої освіти   Барської міської   

територіальної громади на  2021-2025 роки» 

 

 

 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

«Організація  харчування в закладах загальної середньої освіти   

Барської міської територіальної громади на  2021-2025 роки» 
 

№ 

п/п Заходи 

Джерела 

фінансування  Виконавці 

 Термін 

виконання 

1.Організаційно – методичне забезпечення   

1.1 

Створення єдиної системи 

організації харчування  в закладах 

загальної середньої освіти 

Не потребує 
Відділ освіти, 

  заклади   освіти  
Постійно   

1.2 

Оформлення  інформаційних 

куточків   для учнів та батьків 

щодо харчування дітей 

Не потребує 
Відділ освіти, 

заклади   освіти  

  

2021-2025   

1.3 

Поновлення бази даних дітей, які 

потребують  безкоштовного 

харчування 

Не потребує 
Відділ освіти, 

заклади   освіти  
Постійно   

1.4 

Залучення  медичних  працівників 

закладів освіти та працівників 

медичних установ  до 

профорієнтаційної  та санітарно – 

просвітницької роботи зі 

школярами та батьками щодо 

правильного   харчування 

Не потребує заклади   освіти  Постійно   

1.5 

Організація та проведення нарад  

та гігієнічного навчання для 

працівників харчоблоків 

 

Не потребує Відділ освіти Щороку   

1.6 

Проведення   секційних засідань у 

рамках педагогічної конференції  з 

проблем  здорового способу життя 

за участю науковців, 

представників медичних установ 

та Держпродспоживслужби. 

 

Не потребує Відділ освіти 
Щорічно 

серпень 
  

 

1.7. 

Проведення заходів для керівників 

закладів загальної середньої освіти 

щодо впровадження  системи 

НАССР: семінари-практикуми, 

наради, дискусії, моніторинги 

впровадження, тощо. 

Не потребує Відділ освіти Щороку 
 



2. Організація харчування дітей у   закладах  загальної середньої освіти   

2.1 

Забезпечення безкоштовним    

харчуванням в закладах загальної 

середньої освіти: 

– дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування; 

– учнів початкових класів з 

малозабезпечених сімей; 

– дітей учасників бойових дій у 

зоні ООС; 

-дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються за 

інклюзивною формою навчання; 

– дітей з сімей із важкими 

матеріально- побутовими умовами 

проживання 

Місцевий 

бюджет 

  

  

Відділ освіти 

 2021-2025 

  

  

  

2.2 

Організація систематичного 

раціонального  харчування дітей з 

урахуванням віку і стану здоров’я 

учнів   1-11 класів (за готівку) 

Кошти батьків, 

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законом 

Відділ освіти постійно   

2.3 

 Організація харчування  дітей   у   

літніх таборах відпочинку 

 (за готівку) 

Не потребує 
Відділ освіти, 

заклади освіти 

 В оздоровчий 

період 
  

2.4 

Дотримання санітарно-гігієнічних 

норм щодо організації харчування, 

оптимального режиму роботи 

їдалень 

Не потребує 
Відділ освіти, 

заклади освіти  
 постійно   

2.5 

Проведення тематичних перевірок 

щодо організації харчування у  

закладах загальної середньої 

освіти, здійснення громадського 

контролю за роботою їдалень 

Не потребує Відділ освіти Двічі у рік   

3. Підвищення якості харчування учнів   

3.1 
Розширення асортименту страв,  

буфетної продукції 
Не потребує 

Згідно чинного 

законодавства 

 постійно 

    

3.2 

Розробка перспективного меню з 

використанням норм згідно з   

постановою Кабінету Міністрів   

України від 22.11.04 №1591   “Про 

затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих 

закладах” та продуктів підвищеної 

харчової і    біологічної цінності 

Не потребує 
Відділ освіти, 

 заклади  освіти  
 Двічі на рік   



3.3 

Контроль   за якістю та безпекою, 

дотриманням термінів, умов 

зберігання та реалізації продуктів, 

за поставкою продуктів 

харчування безпосередньо від 

товаровиробників з наявністю 

сертифікатів відповідності, 

посвідчень про якість і 

супровідних документів 

Не потребує 
Відділ освіти,  

заклади освіти  
Постійно   

3.4 

 

Проведення експертного аудиту 

системи харчування в закладах 

освіти, підготовка до сертифікації, 

навчання персоналу та 

розроблення документації. 

Місцевий 

бюджет 

Відділ освіти,  

заклади освіти 
2021 рік 

 

 

3.5 

Проведення сертифікації закладів 

щодо впровадження системи 

НАССР: аналіз небезпек і 

контроль в критичних точках, 

ідентифікація  небезпечних 

факторів, що є визначальними для 

безпечності харчових продуктів. 

Місцевий 

бюджет 

Відділ освіти,  

заклади освіти 
2021 рік 

 

3.6 

Організація роботи щодо 

підготовки  шкільних їдалень до 

початку нового навчального року 

Місцевий 

бюджет,  

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законом 

Відділ освіти,  

заклади освіти  

Щорічно до 15 

серпня 

  
  

3.7 

 

Поточні ремонти, реконструкція 

харчоблоків та їдалень, 

поновлення технологічного 

обладнання. 

Місцевий 

бюджет,  

інші джерела 

фінансування не 

заборонені 

законом 

Відділ освіти,  

заклади освіти  
2021-2025 

 

  

 

 

 

Секретар міської ради                                                     Ірина МЕЛЬНИК 

 

Начальник соціально-гуманітарного відділу                   Наталія СТРЕЛЬЧУК 


