
МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.12.2017  м.Глухів           №301  

  

Про міську програму удосконалення організації харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти міста Глухова на 2018-2022 роки  
  

Розглянувши, поданий виконавчим комітетом міської ради, проект міської програми 

удосконалення організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти міста 

Глухова на 2018-2022 роки, керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 та 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити міську програму удосконалення організації харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Глухова на 2018-2022 роки (додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування заходів вищезазначеної 

програми. 

3. Рішення міської ради від 28.03.2014 № 715 «Про міську програму удосконалення 

організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Глухова на 

2014-2017 роки» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Організацію виконання міської організації удосконалення організації харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти міста Глухова на 2018-2022 роки покласти 

на відділ освіти міської ради (начальник відділу Васянович Л.Г.), а контроль - на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Васильєву М.І. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства і 

дитинства, освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту 

населення (голова комісії Громак Л.А.) 

Міський голова                                                                М. Терещенко 

Вкладення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

____________  № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

удосконалення організації харчування  

учнів закладів загальної середньої освіти 

 міста Глухова на 2018-2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт міської програми  

удосконалення організації харчування  

учнів закладів загальної середньої освіти міста Глухова  

на 2018-2022 роки 

(далі – Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

 Виконавчий комітет міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Розпорядження міського голови від 

20.10.2017 № 215-ОД «Про розроблення 

проекту міської програми удосконалення 

організації харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Глухова на 2018-2022 роки» 

3. Розробники Програми Відділ освіти міської ради 

4. Співрозробник Програми Фінансове управління міської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 
Відділ освіти міської ради 

6. Учасники Програми Відділ освіти міської ради, заклади 

загальної середньої освіти 

7. Термін реалізації 

Програми 
2018-2022 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Міський, інші джерела 

 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього тис. грн., 

у тому числі: 

16564,0 

 2018 рік 

2019 рік 

2020 рік 

2021 рік 

2022 рік 

2935,0 

3123,0 

3306,0 

3498,0 

3702,0 

9.1. Кошти міського бюджету, 

тис. грн.  

10367,0 

9.2. Кошти інших джерел,  

тис. грн.  

6197,0 

 

 

 

 

 



2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

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 загальної середньої освіти, дотримання 

фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального 

походження з високою харчовою і біологічною цінністю. Систематичне 

вживання дітьми, замість повноцінних обідів, чіпсів, сухариків, газованих 

напоїв та інших шкідливих продуктів сприяє розвитку цілого ряду 

захворювань. Саме тому постала нагальна необхідність активізації роботи щодо 

максимального охоплення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти, особливо учнів 1 – 4 класів, учнів кадетських класів та дітей пільгових 

категорій, дотримання фізіологічних норм харчування дітей, сприяння 

організації їх повноцінного, безпечного та якісного харчування.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Глухівської міської ради від 

19.12.2016 № 306 «Про затвердження вартості харчування у навчальних 

закладах міста на 2017 рік» з міського бюджету на харчування одного учня 1-4 

класів у день виділяється 7,00 грн., дітей-сиріт – 9.00 грн. у день, учнів з 

малозабезпечених сімей – 7,00 грн. у день, учнів кадетського класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 – 9,00 грн. у день. Видатки з 

міського бюджету на харчування учнів постійно зростають. Так, у 2018 році на 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти заплановано виділити 

1826,0 тис. грн. 

Відділом освіти міської ради, закладами загальної середньої освіти 

проводиться планомірна робота щодо залучення якомога більшої кількості 

учнів до харчування на базі шкіл. Так, у 2017 році всіма видами харчування 

було охоплено 90% учнів загальноосвітніх шкіл міста, гарячим харчуванням – 

79%, з них учнів 1-4 класів – 100%. 

Усі заклади загальної середньої освіти міста мають приміщення їдалень, у 

яких створені умови для організації гарячого харчування учнів. Крім того, у 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № 2, 3, 6 працюють шкільні буфети. 

Уживаються заходи щодо оновлення та переоснащення харчоблоків 

закладів освіти сучасним холодильним і технологічним обладнанням. Протягом 

2016-2017 років на зазначені цілі з міського бюджету використано 56,8 тис. грн. 

У шкільні їдальні та харчоблоки придбано електричні плити, холодильники, 

електром’ясорубки, овочерізки, бойлери, столовий та кухонний посуд. 

Проте, матеріально-технічне забезпечення шкільних харчоблоків потребує 

подальшого постійного оновлення та заміни. Крім того, постала нагальна 

необхідність залучення додаткових коштів для організації повноцінного 

харчування учнів, особливо 1-4 класів, відповідно до норм, встановлених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 

 

 



3. Мета Програми 

Метою Програми є: 

збереження здоров’я учнів у закладах загальної середньої освіти; забезпечення 

їх якісним, раціональним харчуванням; оновлення матеріальної бази шкільних 

харчоблоків; удосконалення системи контролю за організацію харчування 

учнів. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

4.1.Шляхи і засоби розв’язання проблеми. 

Вирішити питання забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти 

харчуванням відповідно до натуральних норм, оновлення матеріально-технічної 

бази за допомогою коштів міського бюджету та інших, не заборонених 

законодавством, джерел фінансування. 

4.2.Строки реалізації Програми. 

Термін дії Програми складає 2018-2022 роки. 

4.3.Обсяги та джерела фінансування Програми. 

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, становить 16564 тис. грн., у тому числі: з міського 

бюджету – 10367 тис. грн., інших джерел фінансування – 6197 тис. грн. 

Видатки з міського бюджету на фінансування Програми здійснюються в межах 

коштів, передбачених на утримання галузі освіти міста. 

 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

- створити умови для повноцінного харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти міста; 

- збільшити кількість учнів, охоплених повноцінним харчуванням; 

- забезпечити гарячим харчування дітей пільгових категорій; 

- оновити технологічне обладнання харчоблоків закладів загальної 

середньої освіти, забезпечивши його утримання у робочому стані; 

- покращити умови праці та забезпечити підвищення кваліфікації 

працівників шкільних харчоблоків; 

- удосконалити систему контролю за організацією харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти . 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- забезпечити збалансоване харчування учнів відповідно до віку;  

- урізноманітнити раціон шкільного харчування;  

- ефективно та раціонального використовувати кошти міського бюджету. 

 

 

 

 



6. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання, очікувані 

результати наведено у додатку 2 до Програми. 

 

 

7. Організація виконання, координація  

та контроль за ходом виконання Програми 

Організація та координація виконання Програми покладається на відділ 

освіти міської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєва М.І. та постійна 

комісія з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, освіти, культури, 

фізичної культури і спорту, сім’ї молоді та соціального захисту населення 

(голова комісії Громак Л.А.). 

 

 

Міський голова                                                                        М.Терещенко 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               Додаток 1 

                                                                                                                                                                           до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

                                                                                                                                                                    

Обсяг коштів, 

що пропонується залучити  

на виконання Програми 

Роки Усього 

витрати на 

виконання 

Програми, 

тис. грн.  

2018 2019 2020 2021 2022 

Обсяг ресурсів усього, у 

тому числі: 

2935,0 3123,0 3306,0 3498,0 3702,0 16564,0 

міський бюджет 1857,0 1970,0 2072,0 2178,0 2290,0 10367,0 

інші кошти 1078,0 1153,0 1234,0 1320,0 1412,0 6197,0 

 

 

Міський голова                                                                                                                               М.Терещенко 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                     

                                                                                                                                                                                      



Додаток 2 

                                                                                                                                                                           до Програми 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

 

№ з/п 
Назва напряму 

діяльності  

Перелік 

заходів 

Програми 

 С
т
р

о
к

 в
и

к
о

н
а

н
н

я
 з

а
х

о
д

у
 

 В
и

к
о

н
а

в
ц

і 

Д
ж

ер
ел

а
 ф

ін
а

н
с
у

в
а

н
н

я
 Орієнтовний обсяг фінансування 

(тис. грн.) 

  

 

Очікувані  

результати 

У
сь

о
г
о
 

 

Роки  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 Упровадження 

у закладах 

загальної 

середньої освіти 

міста 

сприятливого 

середовища, 

спрямованого 

на збереження 

здоров’я учнів  

Оновлення 

технологічного 

обладнання на 

харчоблоках 

їдальнь  

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, заклади 

загальної середньої освіти 

Міський 

бюджет 

200,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Створення 

сприятливих 

умов для 

забезпечення 

якісного 

харчування 

учнів шкіл 

Інші 

джерела 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.2 Забезпечення 

харчування 

учнів 

початкових 

класів 

відповідно до 

норм, 

затверджених 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України  

від 22.11.2004 

року  № 1591 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, заклади 

загальної середньої освіти 

Міський 

бюджет 

8197,0 1473,0 1560,0 1638,0 1720,0 1806,0 Забезпечення 

учнів якісним, 

повноцінним 

харчуванням 
       



1.3 Забезпечення 

безоплатними 

обідами учнів 

пільгових 

категорій 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти  

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, заклади 

загальної середньої освіти 

Міський 

бюджет 

1970,0 354,0 375,0 394,0 413,0 434,0 Організація 

повноцінного 

харчування 

дітей пільгових 

категорій 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти міста 

 

1.4  Забезпечення  

харчуванням 

учнів 5-11 

класів закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, заклади 

загальної середньої освіти 

Інші 

джерела 

6182,0 1075,0 1150,0 1231,0 1317,0 1409,0 Організація 

повноцінного 

харчування 

учнів 5-11 

класів  шкіл 

 

 Разом 

за напрямом 1 

   Усього 16564,0 2935,0 3123,0 3306,0 3498,0 3702,0  

Міський 

бюджет 

10367,0 1857,0 1970,0 2072,0,0 2178,0,0 2290,0 

Інші 

джерела 

6197,0 1078,0 1153,0 1234,0 1320,0 1412,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення 

системи 

управління 

процесом 

організації 

харчування у 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

Здійснення 

контролю за 

станом 

підготовки 

їдальнь та 

харчоблоків 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти до 

початку нового 

навчального 

року 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, Глухівське 

міськрайонне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області 

 Не потребує фінансування Створення 

належних умов 

організації 

харчування 

учнів 

2.1 

 

 

 

 

Здійснення 

контролю за 

станом 

організації 

харчування 

учнів у 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, Глухівське 

міськрайонне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області 

Не потребує фінансування Створення 

належних умов 

організації 

харчування 

учнів 



закладах 

загальної 

середньої 

освіти 

2.2 Забезпечення 

укладання 

перспективних 

двотижневих 

меню шкільних 

їдалень з 

дотриманням 

фізіологічних 

норм 

харчування 

учнів 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, Глухівське 

міськрайонне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області 

Не потребує фінансування Організація 

харчування 

учнів 

відповідно 

натуральних 

норм 

2.3 Здійснення 

контролю за 

станом 

організації 

дієтичного 

харчування 

учнів  закладах 

загальної 

середньої 

освіти 

 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, Глухівське 

міськрайонне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області 

Не потребує фінансування Створення 

належних умов 

організації 

харчування 

учнів 

Разом  

за напрямом 2 

   Усього Не потребує фінансування   

3. Покращення 

умов праці та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

харчоблоків 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

 

Проведення 

регулярних 

медичних 

оглядів 

працівників 

шкільних 

їдалень 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, КЗ 

«Глухівський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги», 

Глухівське міськрайонне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області  

 

У межах кошторисних призначень Створення 

безпечних умов 

організації 

харчування 

3.1 

 

 

Організація та 

проведення 

семінарів і 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, Глухівське 

міськрайонне управління 

Головного управління 

Не потребує фінансування Забезпечення 

дотримання 

санітарного 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

навчання 

працівників 

шкільних 

харчоблоків з 

питань, 

пов’язаних з 

дотриманням 

санітарних 

норм і правил 

під час 

організації 

харчування 

учнів 

Держпродспоживслужби в 

Сумській області 

законодавства 

під час 

організації 

харчування 

Забезпечення 

працівників 

харчоблоків 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

спеціальним 

одягом 

 

2018-

2022 

роки 

Відділ освіти, заклади 

загальної середньої освіти 

У межах кошторисних призначень Виконання 

санітарно-

гігієнічних 

вимог щодо 

організації 

харчування 

Разом за напрямом 3    Усього У межах кошторисних призначень   

Усього за Програмою    Усього 

 

16564,0 2935,0 3123,0 3306,0 3498,0 3702,0  

Міський 

бюджет 

10367,0 1857,0 1970,0 2072,0,0 2178,0,0 2290,0 

Інші 

джерела 

6197,0 1078,0 1153,0 1234,0 1320,0 1412,0 

 

 

Міський голова                                                                                                                                  М.Терещенко           
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