
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2020 року                           с.Судилків                                № 20 

 

Про Програму харчування дітей у 

навчальних закладах Судилківської 

сільської ради на 2021-2024 роки  

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, враховуючи пропозиції  постійної комісії з питань освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та  соціального захисту 

населення,сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання  Програми харчування дітей у навчальних закладах 

Судилківської  сільської ради  на 2017 – 2020 роки взяти до відома (додається). 

2. Затвердити Програму харчування  дітей у навчальних закладах  

Судилківськоїсільської ради на 2021-2024 роки (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та  соціального захисту 

населення (голова  комісії Леся Кордас). 

 

 

 
Сільський голова                                                               Тетяна КОТИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 20 

 

                                                          Інформація  

          про хід виконання Програми харчування дітей у навчальних закладах Судилківської  

 сільської ради  на 2017 – 2020 роки  

 

         Протягом 2017 – 2020 років на території сільської ради діяла Програма  харчування дітей 

у навчальних закладах Судилківської  сільської ради на 2017 – 2020 роки. Виконання даної  

Програми відбувалося згідно чинного законодавства. 

 

         Виконано  

         за 2017 рік:  здо – 392,296 тис.,    батьківські кошти  – 257,671 тис. 

                               зош – 799,256 тис.,   батьківські кошти -   546,413 тис.                       

 

    за 2018 рік:  здо – 592,551 тис.,    батьківські кошти  – 157,334 тис. 

                          зош – 1145,166 тис,  батьківські кошти  -  385,021 тис. 

 

    за 2019 рік:  здо – 559,479 тис.,     батьківські кошти – 205,838 тис 

                          зош - 1111,947 тис.,  батьківські кошти - 545,032 тис. 

 

    за 2020 рік:  здо – 352,276 тис.,    батьківські кошти   – 81, 943  тис. 

                          зош – 679,214 тис.,   батьківські кошти   - 533,587 тис. 

 

 Оновлено харчоблоки: 

- 2017 рік: 20,0 тис   (шафа пекарська, Судилківська зош I-III ст..); 

- 2018 рік: 5,170 тис  (бойлер, Серединецька зош, духова піч, Полянська зош); 

- 2019 рік: 18,649 тис (холодильник здо), 197,555 (обладнання Судилківський 

ліцей); 

- 2020 рік: 117,517 тис  (обладнання: марміт, духова піч, сковорода 

Городищенська зош I-III cт.); 10,750 (холодильник Травлинська зош I-IIIcт.); 899,398 

(обладнання для лінії гарячого харчування, Судилківський ліцей); 23,00 (плита 

Городищенська зош I-III ст..). 

Основні завдання Програми   харчування дітей у навчальних закладах 

Судилківської       сільської ради  на 2017 – 2020 роки виконано. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                             Олена ЛАБУНЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення  Судилківскої сільської 

ради VIII cкликання від 24.12.2020 

року № 20 
 

   

 
Програма харчування дітей у навчальних закладах 

Судилківської сільської ради на 2021-2023 роки 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада      

4. Учасники програми Судилківська сільська рада,  працівники та 

учні загальноосвітніх шкіл Судилківської 

сільської ради 

5. Термін реалізації програми 2021-2024 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього, тис. грн. 

 

5730 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

Загальні положення 
Програма розвитку організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів Судилківської сільської ради на 2021-2023 роки розроблена на виконання  ст. 22 

Закону України „Про загальну середню освіту“, п.18 абзацу 5 ст.5 Закону України „Про 

охорону дитинства“,   п. 6 ст. 32 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

постанов Кабінету Міністрів від 19 червня 2002 року №856  „Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах“, від 4 червня 2003 року 

№ 850  „Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 19 

червня 2002 року №856“, від 22.11.2004 року №1591 „Про затвердження норм харчування 

у навчальних  та оздоровчих закладах“, Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 і 

передбачає поліпшення харчування дітей у навчальних закладах Судилківської сільської 

ради. 

Мета Програми: 
cтворення умов для збереження здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл 

Судилківської сільської ради, забезпечення їх якісним, раціональним шкільним  

харчуванням, оновлення матеріальної бази шкільних харчоблоків, впровадження нових 

технологій приготування їжі і форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів Судилківської сільської ради .  

Завдання Програми: 
          - удосконалення  системи  організації повноцінного, безпечного та якісного 

харчування дітей у школах Судилківської сільської ради; 



 - дотримання натуральних  норм харчування дітей шкільного віку, забезпечення 

гарячим харчуванням учнів пільгових категорій, які навчаються у загальноосвітніх 

навчальних закладах Судилківської сільської ради .  

 

Пріоритетні напрямки Програми: 
-  кадрове забезпечення ; 

- матеріально-технічне забезпечення харчоблоків; 

 - організація і поширення позитивного досвіду з питань організації і розвитку 

харчування, впровадження нових форм обслуговування; 

- організація просвітницької роботи з працівниками харчоблоків; 

- виховання культури харчування, пропаганда здорового способу життя серед 

учнів і батьків; 

          - забезпечення  чіткого дотримання технологічних процесів при організації якісного 

харчування школярів; 

          - проведення постійного моніторингу стану організації  та дотримання  

норм харчування школярів. 

 

Загальне фінансування і ресурсне забезпечення: 
фінансування виконання програми буде покладатись на органи місцевого 

самоврядування та з інших джерел не заборонених  законодавством. 

 

Очікуванні результати від реалізації Програми: 
- створення умов для якісного гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- збільшення кількості учнів загальноосвітніх шкіл, які будуть охоплені повноцінним, 

якісним харчуванням; 

- забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій; 

- забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів; 

- забезпечити  контроль за якістю та безпекою продуктів харчування, дотримання 

стандартів відповідності товарів затвердженим зразкам, рецептурам і технологічним 

інструкціям. 

Прогнозовані показники  фінансування Програми (тис. грн.) 

№  

п/п 

Розділ програми 2021 рік 2022 рік  2023 

рік  

2024 

рік 

Разом  

 

1. Організація повноцінного, 

безпечного та якісного 

харчування учнів. 

1000,0 

 

1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 

2. Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів пільгових 

категорій. 

300,0 300,0 300,0 300,0 2400,0 

3. Поліпшення умов праці та 

підвищення кваліфікації  

працівників шкільних 

харчоблоків. 

     

4. Оновлення  матеріально – 

технічної бази шкільних 

їдалень. 

80 100 150 200  530 

5. Всього 1380 1400,0 1450 1500 5730 

 

 

 

Сільський голова                                                               Тетяна КОТИК 



 

Додаток до програми  

 

Заходи 

 щодо виконання Програми «Харчування дітей у навчальних закладах 

Судилківської сільської ради на 2021-2024 роки» 

 

№ 

п/

п 

Зміст заходів 
Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 

1.  

Організувати  збалансоване та якісне  харчування 

учнів  

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

2.  

Відпрацювати разом із суб’єктами 

підприємницької діяльності, які постачають 

продукти харчування і сировину, маршрути і 

графіки завозу продуктів. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 
Постійно 

3.  

Забезпечити повноцінне, якісне харчування дітей 

(замовлення якісних продуктів у необхідній 

кількості, додержання умов і термінів їх 

зберігання, технології виготовлення страв, правил 

особистості гігієни працівників, виконання 

натуральних норм харчування) 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 
Постійно 

4.  

Підвищити контроль за  виконанням натуральних 

норм харчування. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

5.  

Визначити основних постачальників харчових 

продуктів та продовольчої  сировини у навчальні 

заклади. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Щороку 

6.  

Запровадити реєстр суб’єктів підприємницької 

діяльності, які забезпечують харчовими 

продуктами та продовольчою сировиною 

навчальні заклади освіти. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

2021-2024 

рр 

7.  

Підвищити відповідальність керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів за 

організацією харчування. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

8.  
Здійснювати штучну вітамінізацію  шкільного 

харчування. 

 керівники навч.закладів 

 
Постійно 

9.  
Організовувати у відповідності до медичних 

показників дієтичне харчування. 

 керівники навч.закладів 
Постійно 

10.  
Забезпечити вартість харчування дитини на день у 

відповідності до кошторису. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

11.  

Погодити із підприємцями та санітарно-

епідеміологічною службою маршрути і графіки 

завозу харчових продуктів та продовольчої  

сировини навчальним закладом. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 
Щороку 

12.  

Здійснювати постачання харчових продуктів та 

продовольчої сировини у спеціальному 

автотранспорті, на який оформлено санітарні 

паспорти. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 
Постійно 

13.  Забезпечити постачання харчових продуктів та Судилківська сільська Постійно 



продовольчої сировини лише при наявності 

документів, що підтверджують їх якість та 

безпеку. 

рада, керівники 

навч.закладів 

14.  
Забезпечити підвищення кваліфікації кухарів з 

урахуванням вимог щодо якісної організації 

харчування. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

15.  
Організовувати і проводити  семінари та навчання  

працівників шкільних харчоблоків з питань, 

дотриманням санітарних норм і правил. 

Судилківська сільська 

рада,  санітарно – 

епідеміологічна служба. 

Постійно 

16.  
Організувати і провести конкурс-огляд на кращу 

організацію харчування та кращу роботу шкільної 

їдальні. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

17.  
Забезпечити неухильне дотримання нормативно-

правових документів щодо організації 

харчування. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

18.  

Проведити регулярні медичні огляди працівників 

шкільних харчоблоків. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Шепетівська ЦРЛ 

Постійно 

19.  
Щорічно проводити ремонт приміщень шкільних 

харчоблоків та їдалень. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

20.  
Забезпечити технічну та технологічну 

модернізацію шкільних харчоблоків. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

21.  
Створити банк науково-популярних матеріалів 

просвітницького характеру з проблем харчування 

учнів. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

22.  
Поширювати позитивний досвід з питань 

організації дитячого харчування. 

Судилківська сільська 

рада, керівники 

навч.закладів 

Постійно 

 

 

 

Сільський голова                                                               Тетяна КОТИК 
 

 

 

 

 


