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Паспорт  Програми

Загальна характеристика 

Основні типи шкільних закладів   
                                                               -  їдальні, буфети
                                                                       
Кількість учнів, охоплених  
харчуванням ( %)                                     -    
Дата затвердження 
Програми (найменування і 
номер відповідного 
нормативного акту)

Головний розробник 
Програми

 Співрозробники

- Відділ освіти 

- Районна санітарно-
епідеміологічна станція

Підстави розробки:

- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року 
№2402-ІІІ;

- постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04р.№ 1591 
„Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах”;

- постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.02р. № 856 
„Про організацію харчування окремих категорій учнів у 
загальноосвітніх  навчальних закладах”;

- наказ Міністерства економіки  України від 01.08.2006 року 
№265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з 
організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах»;

   
Головною метою Програми на 2012-2014 роки є сприяння 
збереженню здоров’я учнів, забезпечення всіх школярів 
раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження 
нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів м.Гребінки та 
Гребінківського району

- створення умов для повноцінного 
харчування учнів, реалізації гарячого 
харчування учням пільгових категорій, які 



Перелік основних
завдань Програми

навчаються у загальноосвітніх навчальних 
закладах міста Гребінка та району; 
- 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  

Виконавці -   відділ  освіти 

-   управління економіки ;

- районна санітарно-епідеміологічна   

   станція

Обсяги коштів, 
необхідних на 
фінансування 
заходів – всього 
(тис. грн.)

2043,3    тис.грн.

Основні напрями Програми
-   удосконалення якості харчування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів м.Гребінки та району ;
 -      підвищення професійної майстерності працівників шкільних 
їдалень ,  забезпечення харчуванням  учнів м. Гребінки та району;
-     удосконалення управління системою забезпечення 
харчуванням  учнів загальноосвітніх  навчальних закладів .

Організація моніторингу 
 реалізації Програми

Постійний аналіз стану розвитку 
шкільного харчування у місті та 
району , щоквартальні моніторинги, 
підготовка кожного півріччя  звітів 
виконання заходів Програми

1. Резюме     Програми  

  Одним із основних завдань загальноосвітніх навчальних закладів на 
сучасному етапі  є збереження здоров'я дітей. 

  
  Має місце поступове зростання поширеності серед дітей та підлітків 



хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації 
харчування. 

  Тому необхідним є розроблення заходів, спрямованих на удосконалення 
системи організації харчування школярів м.Гребінки та району, які значну 
частину часу перебувають у навчальних закладах. 
            Так, за станом на 01.01.2012  року у місті та районі функціонує 20 
шкільних їдалень , які забезпечують харчуванням __2146____ учнів, з них 
_271___ учень початкової школи.            
           Відділ освіти Гребінківської райдержадміністрації  спільно  з районною 
санітарно- епідеміологічною станцією  забезпечує постійну координацію 
процесу організації  шкільного харчування, систематичний контроль за 
харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, 
здійснює облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, а також тих, які 
перебувають на диспансерному обліку і за станом здоров’я потребують 
дієтичного харчування.
           З бюджету району  проводиться фінансування харчування учнів 
початкових  класів і учнів з малозабезпечених та  соціально незахищених сімей.
     Водночас спостерігаються й негативні тенденції в організації  системи 

шкільного харчування у загальнооосвітніх навчальних закладах м.Гребінки та 

району . 

    Дієтичне харчування диспансерних груп організоване тільки для учнів 
пільгової категорії та для учнів початкових класів. Окремо  для дієтичного 
харчування меню не складається. В асортимент їдалень не включаються 
кисломолочні напої промислового виробництва.

     Недостатньо поширюється та удосконалюється абонементна система 
розрахунку за харчування, що  має сприяти збільшенню кількості учнів 
охоплених гарячим харчуванням та використанню ними коштів за 
призначенням.

     
     Матеріально-технічна база шкільних їдалень не відповідає чинним 

нормативним документам. В 2010-2011 навчальному році в більшості 
навчальних закладах замінено холодильне обладнання .
           
           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.

   Якість харчування та обслуговування школярів в значній мірі також 
залежить від того, як виконує свої функції керівник навчального закладу.         

    Сьогодні існують проблеми і невирішені питання з організації 
харчування школярів різного віку. 

Основними з них можна визначити наступні:
• застаріла нормативно-правова база організації системи шкільного 

харчування;
• низька питома вага школярів, які охоплені гарячим харчуванням (місто);



• відсутність повноцінності раціонів;
• морально та фізично застаріла матеріально-технічна база шкільних 

їдалень.
           Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації 
якісного і раціонального харчування учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів м.Гребінки та району  загальний рівень розвитку шкільного харчування 
у місті та районі  недостатній з точки зору вимог ринкової економіки і потребує 
подальшого удосконалення. 
            Виходячи з викладеного вище, розроблено Програму удосконалення 
системи організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 
м.Гребінки та району  на 2012-2014 роки (далі – Програма). 
 

2. Головна     мета     та     основні     завдання     Програми  

Головною метою Програми на 2012-2014 роки  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 м.Гребінки та 
району.

Основними завданнями Програми є :
- створення умов для повноцінного харчування учнів, реалізації гарячого 

харчування учням пільгових категорій, які навчаються у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста; 

- 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 охоплення харчуванням 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

           
               3. Механізм     реалізації     Програми  

             Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування учнів 
у загальноосвітніх навчальних закладах м.Гребінки та району  впродовж 
__5____ років дозволив визначити напрями та заходи, які сприяють виконанню 
першочергових завдань, визначених програмними документами 
загальнодержавного та районного рівня у сфері шкільного харчування, та 
усуненню проблем, що стоять на заваді  її подальшого розвитку, на виконання 
яких спрямовано Програму на 2012-2014 роки.

3.1.     Напрями     реалізації     Програми  

   Пріоритетними напрямами роботи з організації харчування школярів 



м.Гребінки та району  у 2012-2014 роках вважати :

3.1.1.   Удосконалення якості харчування учнів загальноосвітніх  
             навчальних закладів:
     -        забезпечення якісним харчуванням учнів соціально  незахищених  
              категорій відповідно до чинного законодавства; 
    -         забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів; 
    -         проведення роботи щодо збільшення кількості учнів, які охоплені  
              шкільним харчуванням; 
    -         проведення батьківського всеобучу щодо необхідності та 

                   ефективності раціонального харчування їх дітей.

        3.1.2. Розвиток матеріально-технічної бази шкільних їдалень 
(технологічне  обладнання, ремонт приміщень, меблі, інвентар):

− поточний ремонт, реконструкція приміщень харчоблоків та 
їдалень;

− заміна приладів опалення застарілого типу на нові з більшим 
коефіцієнтом корисної дії;

−  ремонт електромереж силового призначення та мереж 
освітлення з встановленням енергозберігаючих приладів;

− заміна застарілого кухонного обладнання: м’ясорубок, 
електроплит,  жарових шаф, овочерізок, картоплечисток, столів з 
нержавіючої  сталі, мийних ванн, посудомийних машин, посуду, 
інвентарю, холодильного обладнання тощо;

− заміна меблів.

3.1.3.    Удосконалення управління системою забезпечення 
              харчуванням учнів загальноосвітніх  навчальних закладів:     

− контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування учнів 
(калькуляційні карти, технологічні карти тощо);

− контроль за поставкою і прийманням сировини для виготовлення 
їжі;

− організація систематичного і вчасного обслуговування обладнання;
− організація харчування учнів в оздоровчий період;
− оптимізація вартості харчування учнів ЗНЗ;
− використання  нових технологій виготовлення їжі, форм і методів 

обслуговування учнів, зокрема, через організацію буфетів.
 3.1.4.    Підвищення професійної майстерності працівників системи  
                    забезпечення харчуванням  учнів м. Гребінки та району

− організація навчання з метою підвищення професійної майстерності 
працівників шкільних їдалень;

− повне укомплектування шкільних їдалень кадрами;
− організація та участь у конкурсах професійної майстерності;
− організація семінарів з актуальних питань, пов’язаних із  

                    дотриманням санітарних норм і правил, здійснення виробничого 
                    контролю за приготуванням їжі з підвищеною харчовою та  
                    біологічною цінністю.



3.2.     Заходи     Програми  
3.2.1. Удосконалення якості харчування учнів загальноосвітніх  навчальних закладів

№
п\п

Зміст заходів Виконавці Термін виконання Джерела 
фінансування

Обсяги видатків за рахунок 
коштів місцевого бюджету

(тис.грн.)

Очікуваний
результат

2012р. 2013р. 2014р
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1. Розширення 
асортименту страв і 
виробів  шкільного 

харчування, 
використання нових 

видів сировини в 
раціонах харчування і 

в буфетах для 
вільного продажу

районна 
санітарно-

епідеміологічна 
станція, відділ 

освіти

Протягом терміну 
дії Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

- - -

Забезпечення 
збалансованого 

харчування учнів
загальноосвітніх 

навчальних закладів 
м. Гребінки та 

району

2. Розробка 
двотижневого меню з 

використанням 
продуктів підвищеної 
харчової і біологічної 

цінності

районна 
санітарно-

епідеміологічна 
станція 

Протягом терміну 
дії Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

- - -

3. Розробка та 
впровадження  у 

раціон меню 
дієтичного 

харчування  для всіх 
категорій учнів, які 

перебувають на 
диспансерному обліку

районна 
санепідемстанція,

відділ освіти 
райдержадміністр

ації

Протягом терміну 
дії Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

35,5 38,3 41,4 Зменшення 
захворюваності 
системи органів 

травлення
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4.
Харчування 

-учнів 1-4 класів

-учнів пільгових 
категорій

Відділ освіти 
райдержадміністр

ації

Протягом терміну 
дії Програми

райбюджет

400,4

106,5

455,7

146,9

461,6

177,9

Сприяння 
збереженню здоров’я 
учнів, забезпечення 

школярів 
раціональним, 

якісним та 
безпечним 

харчуванням
5. Організація та 

проведення семінарів, 
батьківських 

всеобучів, 
споживацьких 
анкетувань з 

актуальних питань, 
пов′язаних із 
раціональним 

харчуванням учнів

відділ  освіти , 
районнасанепідем

-станція,
управління 

охорони здоров′я 

Протягом терміну 
дії

Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

0,1 0,1 0,1

Поліпшення 
показників здоров’я 

учнів

6. Розробка та 
затвердження  режиму 

роботи їдалень за 
днями тижня та 

годинами, графіку 
групового 

відвідування учнями 
їдалень під 

керівництвом класних 
керівників чи 

вихователів груп 
подовженого дня

відділ освіти Протягом терміну 
дії

Програми       

Не потребує - - -
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3.2.2.  Розвиток матеріально-технічної бази  закладів ресторанного господарства у загальноосвітніх навчальних 
закладах (технологія обладнання, ремонт приміщень, меблі, інвентар)

№
п\п

Зміст заходів Виконавці Термін виконання Джерела 
фінансування

Обсяги видатків 
(тис.грн.)

Очікуваний
результат

2012р. 2013р. 2014р
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1 Проведення 
реконструкції та 

поточних ремонтних 
робіт у  шкільних 

їдальнях

Відділ  освіти 
райдержадміністр

ації

Протягом терміну 
дії Програми

Кошти 
районного 
бюджету

- 12,0 14,0

2. Придбання і 
встановлення в 

шкільних  їдальнях 
сучасного 

технологічного та 
холодильного 

обладнання, меблів 
тощо

Відділ  освіти 
райдержадміністр

ації 

Протягом терміну 
дії Програми

Кошти 
районного 
бюджету

- - -

Відповідність 
матеріально-
технічної бази 
шкільних їдалень 
сучасним вимогам 

технології 
виробництва та 

організації 
обслуговування учнів

3 Забезпечення їдалень 
необхідним 

інвентарем, посудом, 
санітарним одягом, 

мийними та 
дезінфікуючими 
засобами згідно з 
діючими нормами 

Відділ освіти 
райдержадміністр
ації

Протягом терміну 
дії

Програми

Кошти 
районного 
бюджету

- 3,0 3,5
Відповідність 
матеріально-

технічної бази 
шкільних їдалень 
сучасним вимогам

технології 
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оснащення
4. Проведення 

профілактичного 
ремонту 

технологічного та 
холодильного 
обладнання у 

шкільних їдальнях

відділ освіти 
райдержадміністр

ації

 Протягом терміну 
дії

Програми   

 В межах 
кошторису 
виконавців

- 2,0 2,2 виробництва та 
організації 

обслуговування учнів

3.2.3. Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням учнів  загальноосвітніх навчальних 
закладів

№
п\п

Зміст заходів Виконавці Термін виконання Джерела 
фінансування

Обсяги видатків за рахунок 
коштів місцевого бюджету

(тис.грн.)

Очікуваний
результат

2012р. 2013р. 2014р
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 1. Розробка 

нормативних 
документів, що 
регламентують 
здійснення 
виробничого 
контролю в шкільних 
їдальнях (калькуляції, 
технологічні карти)

Відділ освіти , 
районна 

санітарно- 
епідеміологічна 

станція

Протягом терміну 
дії Програми

Не потребує
- - -

Дотримання 
фізіологічних норм 
харчуванння учнів

2. Здійснення контролю 
за поставкою 
сировини  для 

виготовлення їжі, 
додержанням строків 
і умов зберігання та 

Районна 
санітарно- 

епідеміологічна 
станція

Протягом терміну 
дії Програми

Не потребує - - - Дотримання вимог 
нормативних 

документів, що 
регламентують якість 
та безпеку продуктів 

харчування
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реалізації продуктів
3. Організація 

харчування учнів в 
оздоровчих таборах у 

літній період

відділ освіти , 
районна 

санітарно-
епідеміологічна 

станція

Протягом терміну 
дії

Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

39,2 47,0 50,4

Дотримання 
фізіологічних норм 
харчуванння учнів

4 Контроль за 
підготовкою шкільних 

їдалень  до нового 
навчального рокур

Районна 
санітарно-

епідеміологічна 
станція, 

відділосвіти 
 

 Щорічно до 20.08 В межах 
кошторису 
виконавців

- - - Дотримання вимог 
нормативно-

правових документів 
щодо організації 

харчування у 
загальноосвітніх 

навчальних закладах
5. Використання нових 

технологій 
виготовлення їжі,

впровадження 
сучасних форм  і 

методів 
обслуговування учнів

Відділ освіти Протягом терміну 
дії

Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

- - - забезпечення учнів 
гарячим харчуванням 
у стислі терміни під 

час перерв між 
заняттями

3.2.4. Підвищення професійної майстерності працівників  шкільних їдалень
№
п\п

Зміст заходів Виконавці Термін виконання Джерела 
фінансування

Обсяги видатківза рахунок 
коштів місцевого бюджету

(тис.грн.)

Очікуваний
результат

2012р. 2013р. 2014р
1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1. Організація навчання 
з метою підвищення 

професійної 

Відділ освіти Протягом терміну 
дії Програми

В межах
кошторису 
виконавців

- 0,5 0,7 Забезпечення 
належного рівня 

кваліфікації 
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майстерності 
працівників шкільних 

їдалень

працівників,
підвищення якості 

послуг, що 
надаються

2. Проведення 
кулінарних рад, 

тематичних днів, 
конкурсів на „Кращу 
шкільну їдальню” та 

«Кращого кухаря”

Відділ освіти Протягом терміну 
дії Програми

В межах 
кошторису 
виконавців

- 2,0 2,3
Підвищення рівня 
ділової активності, 

активізація розвитку 
та підвищення якості 

сервісу, 
професійного рівня 

фахівців
3. Укомплектування 

шкільних їдалень 
кадрами

Віддл освіти Протягом терміну 
дії

В межах 
кошторису 
виконавців

- - - Створення нових 
робочих місць

Всього по заходах:__2043,3____ тис.грн.,
 в т.ч. за рахунок коштів  районногобюджету _2043,3_____ тис.грн. (2012рік -___581,7  ____   тис.грн., 2013рік – __707,5___тис.грн., 2014 
рік – _754,1____ тис.грн.)
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4. Фінансове забезпечення виконання заходів 
Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок :
- коштів районного бюджету;
- інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кошти  районного бюджету використовуються на:
- реалізацію заходів соціального захисту учнів  міста Гребінки та району із 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, учнів з малозабезпечених  сімей,  дітей- віраж 
«тубпроб» та безкоштовним одноразовим харчуванням учнів 1-4 класів, 
інших категорій згідно з чинним законодавством;

- проведення реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів приміщень 
їдалень  загальноосвітніх закладів, ремонту технологічного та 
холодильного обладнання;

- розвиток матеріально-технічної бази шкільних їдалень (придбання і 
встановлення сучасного технологічного та холодильного обладнання, 
меблів);

- проведення кулінарних рад, тематичних днів, конкурсів.

      Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми  наведені у 
додатку 2 до Програми. 

5. Реалізація      основних     заходів     Програми     та   
контроль     за     їх     виконанням     

        Контроль за виконанням цієї Програми здійснює відділ освіти 
Гребінківської райдержадміністрації спільно з районною санітарно- 
епідеміологічною службою.
       Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення 
виконання Програми,  здійснюється відповідно до законодавства.
    Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її 
дії з урахуванням соціально-економічної ситуації у місті та районі. 
           Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати: 
      -    включення до   затвердженої  Програми  додаткових  заходів  і завдань; 

      - уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку 
виконавців,  строків  виконання  Програми  та  окремих  заходів  і 
завдань; 
       - виключення із  затвердженої  Програми   окремих   заходів   і 
завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт. 
Рішення про внесення змін до Програми 
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приймається районною радою за поданням головного розробника Програми.
          Виконавці, які є відповідальними за реалізацію заходів Програми, 
щопівріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують 
головного розробника про стан її виконання.     
          

6. Очікувані     результати     виконання      Програми     

              Завдяки реалізації заходів Програми на 2012-2014
роки прогнозується створення сприятливих умов  для удосконалення системи 
організації шкільного харчування у м. Гребінка та районі.
                 У  результаті  реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, 
очікується  досягнення таких  основних кількісних та якісних показників цієї 
сфери:

1. Забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій.
2. Поліпшення показників здоров’я учнів (зниження захворюваності 

системи травлення, тощо), що безпосередньо залежить від якості їх 
харчування. 

3. Збільшення кількості учнів охоплених гарячим харчуванням.
4. Забезпечення збалансованого харчування школярів.
5. Поліпшення якості харчування школярів.
6. Впровадження нових технологій виробництва, форм і методів 

обслуговування школярів.
7. Утворення нових робочих місць.
8. Розвиток матеріально-технічної бази шкільного харчування у 

відповідності із сучасними вимогами технології виробництва та 
організації обслуговування учнів загальноосвітніх  навчальних закладів 
міста.
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Додаток 1 
до Програми удосконалення системи
організації харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Гребінка та району на 2012-2014 
роки

                                                                            
                          

ПЛАН
проведення реконструкції та ремонтів їдалень загальноосвітніх навчальних 

закладів м.Гребінки та району на 2012-2014роки

№ школи Ремонт обідніх 
залів їдалень

(тис.грн)

Заміна 
технологічного 

обладнання
(тис.грн.)

Заміна меблів 
в обідніх залах
 (од / тис.грн.)

   Всього
  (тис.грн)

2012 рік
20 ЗНЗ - - - -

2013 рік
20 ЗНЗ 12,0 - - 12,0

2014 рік
20 ЗНЗ 14,0 - - 14,0
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                                                                                     Додаток 2
                                                                до Програми удосконалення системи
                                                                організації харчування учнів 
                                                                загальноосвітніх навчальних закладів
                                                                м. Гребінки та районі на 2012-2014 роки

                                         
Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми на 2012-2014 роки

Рік

Проведе-
ння 

реконстру-
кції та 

ремонтів
(тис.грн)

Придбан-
ня 

інвентаря, 
посуди, 
миючих 

та 
дез.засобі

в та ін.
(тис.грн)

Придбання 
обладнання

(тис.грн)

Проведе
ння 

конкурсі
в

(тис.
грн)

ВСЬОГО 
на рік

(тис.грн)

За кошти 
районног
о 
бюджету

Позабюдже
тні кошти

2012 рік - - - - - -
2013 рік 14,0 3,0 - - 2,0 19,0
2014 рік 16,2 3,5 - - 2,3 22,0
всього 30,2 6,5 - - 4,3 41,0

Прогнозні показники витрат на організацію харчування учнів 1-4 класів, 
пільгових категорій (з малозабезпечених сімей, сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-віраж(туб проб)

Рік Кількість учнів 1-4 
класів, пільгових 

категорій

Витрати на харчування
(тис. грн.)

2012 857 506,9
2013 849 602,6
2014 841 639,5

Начальник відділу освіти                        Лисогор В.М.
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