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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради 

 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Пункт 13 доручення  голови Городищенської сільської 

ради від  07.12.2020 року № 1 «Про  Програму 

організації харчування здобувачів освіти закладів освіти 

Городищенської сільської ради на 2021-2025 роки» 

3. Розробник Програми Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради  

 

 

4. Співрозробники Програми Керівники закладів освіти Городищенської сільської 

ради, виконавчий комітет Городищенської сільської 

ради 

 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Городищенська сільська рада, гуманітарний відділ 

Городищенської сільської ради, заклади освіти 

 

 

6. Учасники Програми Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради, 

заклади освіти Городищенської сільської ради 

 

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городищенської сільської ради, інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 

 

 

 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього 

тис. грн: 

у тому числі: 

9300,0 

9.1. кошти місцевого бюджету 5800,0 

9.2 кошти інших джерел 3500,0 

9.3   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма  «Організація  харчування  здобувачів освіти ЗДО та ЗЗСО Городищенської 

сільської  ради  на  2021-2025  роки»  (далі - Програма) розроблена  відповідно  до  Законів  

України  «Про  освіту»,  «Про  повну загальну середню  освіту»,  «Про  охорону  дитинства», 

«Про  державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію  харчування  окремих  

категорій  учнів  у  загальноосвітніх навчальних  закладах»,  наказу  Міністерства  охорони  

здоров’я  України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 

«Про затвердження  Порядку  організації  харчування  дітей  у  навчальних та оздоровчих  

закладах», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  15 червня 2005 року за № 

661/10941 та Порядку розроблення та затвердження місцевих цільових програм, 

затвердженого Городищенською сільською радою від 08 грудня 2020р.№1/28. 
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. Одним з основних завдань сучасної освітньої 

політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та формування здорового 

способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація 

харчування учнів у закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, 

забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною 

цінністю, формування відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення 

навичок здорового способу життя, формування культури харчування з ранніх дитячих років. 

Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових  

категорій,  тому  організація  харчування  дітей  у  закладах освіти належить до пріоритетних 

завдань  Городищенської сільської ради як органу місцевого самоврядування. 

Першочерговим  завданням  є  створення  єдиної  системи  організації харчування,  яка  

дозволить  удосконалити  діючу  систему,  поліпшити  контроль  за  якістю  сировини  й  

готової  продукції,  а також  дасть  змогу  впровадити  єдине циклічне  меню  у  закладах 

освіти   і, водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 

Розробка  Програми  обумовлена  необхідністю  створення  умов  для організації  

повноцінного  і  якісного  харчування  дітей підпорядкованих закладів освіти. 

У комунальній власності Городищенської сільської ради перебуває 10 закладів 

загальної середньої освіти та 8 закладів дошкільної освіти. Усі мають власні їдальні та 

групові кімнати, в яких  створені  відповідні  умови  для  організації харчування дітей  на 

достатньому рівні. Відповідно до категорій дітей, згідно законодавства, гарячим 

харчуванням охоплено учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО. 
Проте при здійсненні систематичного контролю за харчовими нормами і якістю 

продукції, яка надходить на харчоблоки,  спостерігається  негативна тенденція в організації 

системи харчування в закладах освіти. У харчовому раціоні дітей в недостатній кількості 

використовуються м’ясні та кисломолочні продукти, соки, фрукти, що є порушенням норм 

харчування.  

Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей залежить 

від загальної організації роботи  їдальні, на що впливає багато факторів: стан матеріально-

технічної бази, санітарний стан, використання нових форм обслуговування, тощо. 

Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації якісного і 

раціонального харчування учнів та вихованців закладів освіти Городищенської сільської 

ради, загальний рівень розвитку харчування недостатній з точки зору вимог ринкової 

економіки і потребує подальшого удосконалення. 



Виходячи з вищезазначеного, розроблено Програму харчування здобувачів освіти 

ЗДО та ЗЗСО Городищенської сільської ради  на 2021 - 2025 роки для створення та 

забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців і школярів 

закладів освіти ТГ. 

  

ІІІ. Визначення мети Програми  

 

            Основна мета Програми - це виконання чинного законодавства України щодо 

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 та вихованців закладів освіти 

територіальної громади. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми  
 

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом: 

-  проведення прозорої закупівлі продуктів для організації якісного харчування; 

- забезпечення безоплатним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; 

- проведення капітальних та поточних ремонтів харчоблоків; 

- оновлення устаткування та холодильного обладнання їдалень; 

- розширення асортиментів якісної продукції, яка використовується у дитячому харчуванні; 

- дотримання санітарних норм облаштування харчоблоків; 

- посилення цілеспрямованого контролю безпечності і якості сировини та продуктів 

харчування, які використовуються для харчування дітей; 

- посилення нагляду за дотриманням вимог діючих санітарних норм з дотримання 

протиепідемічного режиму на харчоблоках закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти; 

- ініціювання проведення лабораторних досліджень  (питної води, готових страв на 

калорійність та мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та 

обладнання) в процесі здійснення планових та позапланових заходів нагляду за закладами 

загальної середньої та дошкільної освіти; 

- недопущення для харчування дітей сировини або продуктів харчування сумнівної якості. 

Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:  

- проведення тендерних процедур закупівлі продуктів харчування; 

- забезпечення якісного харчування дітей відповідно до норм в 

закладах загальної середньої, дошкільної освіти територіальної громади, 

активізація  участі сільської ради в його організації; 

- проведенням капітальних ремонтів, оновлення їдалень (технологічного, холодильного 

устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду, меблів,тощо). 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрат на 

виконання 

Програми 

I 

(2021) 

II 

(2022) 

III 

(2023) 

ІV 

(2024) 

V 

(2025) 

Обсяг 

ресурсів, 

усього (тис. 

грн.) 

у тому числі: 

1860,0 1860,0 1860,0 1860,0 1860,0 9300,0 

Місцевий 

бюджет 

1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 5800,0 



Інші кошти 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3500,0 

Виконання Програми передбачається здійснити впродовж 2021-2025 років. 

 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу 

взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на забезпечення у кожному закладі освіти 

відповідних безпечних умов для організації харчування учасників/учасниць освітнього 

процесу та поліпшення функціонування та інноваційного розвитку закладів харчування 

Городищенської громади. 

Основними завданнями Програми є створення умов для повноцінного харчування дітей 

та забезпечення безкоштовним харчуванням наступні категорії здобувачів освіти: 

- дітей-сиріт; 

- дітей-напівсиріт; 

- дітей з інвалідністю/І-ІІІ групи; 

- дітей позбавлених батьківського піклування; 

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах 

(групах); 

- учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні ООС/АТО або загинули в зоні 

бойових дій; 

- дітей, вимушених переселенців; 

- дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують 

безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;  

- інші категорії дітей, згідно чинного законодавства України. 

Реалізація Програми дасть змогу: 
- створити єдину та якісну систему харчування в підпорядкованих закладах освіти; 

- забезпечити безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям», дітей, вимушених переселенців; дітей, які не належать до вказаних вище категорій, 

але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого 

самоврядування; 
- створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку; 

- збільшити кількість здобувачів освіти, охоплених гарячим харчуванням; 

- поліпшити якість харчування дітей закладів освіти; 

- формувати навички правильного та здорового харчування; 

- впроваджувати нові технології в організації харчування. 

Доцільність створення даної Програми обумовлена: 

- турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; 

- необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування, як 

важливої складової для розвитку дитячого організму; 

- створенням та затвердженням єдиного меню для ЗЗСО та ЗДО згідно віку, категорій, 

пільг, періоду (сезону) харчування і чинного законодавства України на період дії програми; 

- створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, 

ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

Розділ подано у додатку до Програми. 

 

 



 

 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий комітет 

сільської ради відповідно до розподілу обов'язків. Відповідальним виконавцем Програми є 

гуманітарний відділ Городищенської сільської ради. Співвиконавцем заходів Програми є 

заклади освіти. 

Заклади освіти щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним періодом, 

надають гуманітарному відділу сільської ради інформацію про стан виконання заходів 

Програми, відповідальним виконавцем яких визначено цей гуманітарний відділ для 

здійснення моніторингу реалізації Програми щоквартально, до 15 числа місяця наступного за 

звітним періодом, подає виконкому сільської ради інформацію про стан та результати 

виконання заходів Програми. 

Після закінчення терміну реалізації Програми гуманітарний відділ сільської ради у 

місячний термін готує підсумковий звіт про її виконання, подає його виконавчому комітету 

сільської ради та розміщує на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради. 

 



Додаток до Програми 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

 «Харчування здобувачів освіти ЗДО та ЗЗСО Городищенської сільської ради» на 2021-2025 роки 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. 

грн, Очікуваний 

результат усього,  

у т.ч.: 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

                                                            1.Організаційно – методичне  забезпечення організації харчування здобувачів освіти ЗДО та ЗЗСО 

  

1.1. 

Створення єдиної 

системи організації 

харчування у 

закладах освіти ТГ 

1.1.1. Введення до 

штатних розписів 

кухарів, підсобних 

робітників. 

1.1.2.Проведення 

тендерної закупівлі 

продуктів. 

1.1.3.Визначити 

систему звітування 

 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Створення єдиної 

системи 

харчування для 

закладів освіти 

Городищенської 

сільської ради  

 

1.2. Організація та 

проведення нарад, 

семінарів та 

тренінгів з питань 

організації 

харчування дітей, 

дотримання вимог 

діючих санітарних 

норм з 

протиепідемічного 

режиму на 

харчоблоках 

закладів загальної 

середньої та 

дошкільної освіти, 

1.2.1. Проведення 

нарад з організації 

харчування для 

керівників ЗЗСО та 

ЗДО 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Не потребує 

фінансування 

      Отримання знань 

та вміння на 

практиці  

застосовувати  

вимоги у сферах 

безпечності та 

якості харчових 

продуктів, 

дотримання вимог 

санітарного 

законодавства під 

час організації та 

проведення 

харчування дітей в 

організованих 



поширення досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей 

колективах, 

що 

унеможливить 

виникнення 

епідемічних 

ускладнень 

Проведення 

тендерної закупівлі 

продуктів 

харчування 

1.2.2. Проведення 

тендеру із закупівлі 

продуктів 

харчування 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

9300,0 1860,0 1860,0 1860,0 1860,0 1860,0  

 

Забезпечення 

якісними 

продуктами 

харчування 

 

 

 

1.3. Складання та 

оновлення бази 

даних дітей, які 

потребують 

безкоштовного 

харчування 

1.3.1. Видання 

розпоряджень та 

наказів про 

організацію 

безкоштовного 

харчування 

2021 Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Не потребує 

фінансування 

      Збільшення 

кількості учнів, 

охоплених 

гарячим 

харчуванням 

1.4. Залучення 

працівників 

медичних установ 

до 

профорієнтаційної 

та санітарно-

просвітницької 

роботи зі 

школярами щодо 

правильного 

харчування 

1.4.1. Розроблення 

санітарних 

регламентів закладу 

освіти. 

Перелік бесід з 

безпечного 

харчування 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Не потребує 

фінансування 

      Формування 

навичок 

правильного та 

здорового 

харчування 

 

 

1.5 Організація та 

проведення нарад 

для працівників 

1.5.1. Проведення 

нарад з організації 

харчування для 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Не потребує 

фінансування 

      забезпечення 

доброякісного 

харчування 



харчоблоків працівників 

харчоблоків ЗЗСО та 

ЗДО 

Городищенської 

сільської ради, заклади 

освіти 

                                                                                   2. Організація харчування у закладах освіти Городищенської сільської ради  

2.1. Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням дітей-

сиріт, дітей, батьки 

яких є учасниками 

бойових 

дій(ООС/АТО), 

малозабезпечених, 

дітей з інвалідністю, 

напівсиріт, дітей, які 

опинились в 

складних життєвих 

обставинах, дітей -

вимущених 

переселенців 

2.1.1.  

Передбачення 

коштів у бюджеті на 

організацію 

безкоштовного 

харчування 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада,  заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Забезпечення 

безоплатним 

харчуванням 

учнів пільгових 

категорій 

2.2. 
Покращення роботи 

мережі їдалень 

шляхом 

безумовного 

виконання 

нормативних вимог 

з їх облаштування 

та утримання 

2.2.1.Проведення 

капітальних 

ремонтів 

харчоблоків; 

 

2.2.2. Оновлення 

існуючого 

обладнання 

харчоблоків 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Покращення 

умов харчоблоку 

2.3. Проведення 

перевірок щодо 

організації 

харчування у 

закладах освіти ТГ 

2.3.1. Здійснення 

контролю за якістю 

харчування 

здобувачів освіти 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Забезпечення 

дітей якісними та 

безпечними 

продуктами 

харчування 

3.1. 3. Підвищення 

якості харчування 

учнів  
Упровадження у 

закладах освіти 

громади  

приготування страв 

за “Збірником 

3.1.1. Забезпечення 

якісного харчування 

учасників / учасниць 

освітнього процесу 

ЗДО та ЗЗСО згідно 

чинного 

законодавства 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, заклади 

освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Упровадження 

нових технологій 

в організації 

харчування 



рецептур страв для 

харчування дітей 

шкільного віку в 

організованих 

освітніх та 

оздоровчих 

закладах” на 

редакцію 

Клопотенка Є.В. 

1.3.2. Надання 

рекомендацій щодо 

розроблення 

перспективних 

двотижневих меню з 

урахуванням нових 

розробок, надання 

практичної 

допомоги в 

оформленні 

документації, 

ведення якої 

регламентується 

чинним 

законодавством  

3.2.1.Розроблення та 

погодження 

перспективних 

двотижневих меню 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Покращення 

рівня надання 

послуг та 

забезпечення 

безпечним і 

якісним 

харчуванням 

дітей 

3.3.3. 
Дотримання 

виконання норм 

харчування 

3.3.1.Забезпечення 

дотримання вікових 

норм харчування 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради 

      Забезпечення 

повноцінним та 

калорійним 

харчуванням 



3.4. 

Контроль за якістю 

та безпекою, 

дотриманням 

термінів, умов 

зберігання та 

реалізації продуктів, 

за поставкою 

продуктів 

харчування з 

наявністю 

сертифікатів 

відповідності, 

посвідчень про 

якість (ХАССП) 

3.4.1. Створення 

умов рівного 

доступу до  освіти 

дітей з інвалідністю  

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня субвенція 

      забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним, 

безпечним 

харчуванням 

дітей 

3.5. Проведення 

лабораторного 

контролю за 

показниками 

безпеки сировини та 

продуктів, які 

використовуються 

для харчування 

дітей 

3.5.1.Проведення 

лабораторних 

досліджень об’єктів 

санітарних заходів 

2021-2025 

роки 

Управління  

Держпродспоживслужби  

 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня субвенція 

      Відсутність 

епідемічних 

ускладень, 

збереження 

здоров’я дітей 

3.6. 
Організація роботи 

щодо підготовки 

шкільних їдалень до 

початку нового 

навчального року 

3.6.1. Проведення 

комісійних перевірок 

готовності закладів 

освіти до роботи в 

новому навчальному 

році 

2021-2025 

роки 

Городищенська 

сільська рада, 

гуманітарний відділ 

Городищенської 

сільської ради,  

заклади освіти 

Бюджет 

Городищенської 

сільської ради, 

освітня субвенція 

      Забезпечення 

безпечної роботи 

закладів освіти у 

новому 

навчальному році 

 

 

 

 


	Основними засобами розв’язання окреслених проблем є:
	- проведення тендерних процедур закупівлі продуктів харчування;
	- забезпечення якісного харчування дітей відповідно до норм в закладах загальної середньої, дошкільної освіти територіальної громади, активізація  участі сільської ради в його організації;
	- проведенням капітальних ремонтів, оновлення їдалень (технологічного, холодильного устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду, меблів,тощо).



