
  

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2021 року                                                           №655 

 

 Про  Програму  організації харчування дітей 

шкільного та дошкільного віку  

Рафалівської  селищної ради на 2022рік 

 

  Відповідно до пунктів 11, 16 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» (зі змінами) від 24 грудня  2015 р. № 911-VIII, підпункту 6 

пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»статті 35 Закону 

України «Про дошкільну освіту», статті 22 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (зі змінами), статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 11 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами), Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), постанов 

Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності 

дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із змінами), від 2 лютого 2011 р. № 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» (із змінами), від  24 березня 2021 р 

№305 «Про затвердження норм  та Порядку  організації харчування у закладах освіти  та 

дитячих закладах  оздоровлення  та відпочинку» ,  від 19 червня 2002 р. № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із 

змінами), Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р.  № 242/329, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за № 661/70941, Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 

17 квітня 2006 р. № 298/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 

р. за № 523/12397, наказу Міністерства освіти  і науки України від 25 червня 2018 р. № 677 

«Про затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних i комунальних 

закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 

липня 2018 р. за № 865/32317, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 

24 червня 2016 р. № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за  № 

563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

листопада 2020 р. за № 1111/35394, з метою забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, 

на яких не поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарячим харчуванням  та з метою 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%25D0%25BF&sa=D&source=editors&ust=1639510606732000&usg=AOvVaw01Rtc_brwsbBXAG2OR-uk6
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw1ovF35UVmqe-LtQ8zdDToR
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606734000&usg=AOvVaw1ovF35UVmqe-LtQ8zdDToR


  

 

виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення умов оздоровлення та 

харчування дітей у закладах освіти,  Рафалівська селищна  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити  Програму організації харчування дітей дошкільного  та шкільного віку   

Рафалівської селищної ради  на 2022 рік(далі -Програма), що додається.  

2. Фінансовому відділу  Рафалівської селищної ради  при формуванні  та внесенні змін  

до бюджету  селищної ради на 2022 рік  в межах  фінансових ресурсів передбачити кошти на 

фінансування  заходів   Програми. 

3. Відділу  освіти,культури,молоді та спорту Рафалівської селищної ради забезпечити: 

3.1.Виконання заходів даної програми. 

3.2.Належну організацію  харчування  дітей  та  учнів  у закладах освіти  у  порядку 

,визначеному законодавством та рішеннями селищної ради. 

3.3.Цільове використання коштів ,виділених  на фінансування Програми. 

        4. Контроль за  виконанням  рішення   доручити постійній  комісії з питань планування  

фінансів, бюджету,  соціально-економічного розвитку ,інвестиційної політики ,податків 

,комунальної власності  та  енергозбереження(Любов  МОРОЗ) 

 

 

Селищний голова                                                            Василь СОВГУТЬ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Рафалівської селищної ради                             

від 21 грудня 2021р.№655 

 

Програма 

організації харчування дітей шкільного та  дошкільного  віку  

Рафалівської селищної ради на 2022 рік 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.  
Назва 

Програми 

Програма  організації харчування дітей 

шкільного та дошкільного віку  

Рафалівської  селищної ради на 2022рік 

2.  

Підстави для 

розробки 

Програми 

Пункти 11, 16 розділу І Закону України від 24 грудня 2015 р. № 911-

VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (зі 

змінами), стаття 35 Закону України «Про дошкільну освіту», стаття 

22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), 

стаття 5 Закону України «Про охорону дитинства», стаття 11 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» (із змінами), Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (із змінами), постанов Кабінету Міністрів 

України від 26 серпня 2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (із 

змінами), від 2 лютого 2011 р. № 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» (із змінами),від 24 березня 2021 року №305 «Про 

затвердження норм та Порядку організації  харчування  закладах 

освіти  та дитячих закладах  оздоровлення  та відпочинку»,  від 19 

червня 2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із 

змінами), , затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 1 червня 

2005 р.         № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15 червня 2005 р. за № 661/70941, Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 

р.     № 298/227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 

травня 2006 р. за № 523/12397, наказу Міністерства освіти  і науки 

України від 24 червня 2018 р. № 677 «Про затвердження Порядку 

створення груп продовженого дня у державних i комунальних 

закладах загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 липня 2018 р. за                № 865/32317, наказів 

Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 р. № 234 

https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%25D0%25BF&sa=D&source=editors&ust=1639510606742000&usg=AOvVaw16Z5KfnWPDmzI9y01UPgnZ
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw2Fn1kBB5jsRihOySI57BeK
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606743000&usg=AOvVaw3zD1ZU8KiIoY8s-vSwy73X
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP
https://www.google.com/url?q=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06&sa=D&source=editors&ust=1639510606744000&usg=AOvVaw2nUlYL3ccfOApU-CAotLEP


  

 

«Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693, від 25 вересня 2020 р. № 

205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 10 листопада 2020 р. за           № 1111/35394 

3.  
Замовник 

Програми 
Рафалівської селищна рада Вараського району Рівненської області 

4.  
Розробник 

Програми 
Рафалівської селищна рада Вараського району Рівненської області 

5.  

Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту   Рафалівської селищної 

ради 

6.  
Виконавці 

Програми 

Відділ освіти,культури,молоді та спорту  Рафалівської селищної 

ради,заклади освіти Рафалівської селищної ради,приватні 

підприємці,фізичні  та юридичні особи,які  організовують 

харчування 

7.  

Основні 

завдання 

Програми 

Створення  єдиної  системи  організації харчування,  яка  дозволить  

удосконалити  діючу  систему  організації харчування,  поліпшити  

контроль  за  якістю  сировини  й  готової  продукції,  а також  дасть  

змогу  впровадити  єдине циклічне  чотиритижневе меню  у  закладах 

освіти,закладах дошкільної освіти і водночас, забезпечить ефективне 

і прозоре використання бюджетних коштів.  

8.  
Мета 

Програми  

Забезпечення дітей дошкільного та шкільного віку, на яких не 

поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

гарячим харчуванням.  

9.  
Розділи 

Програми 

І. Загальні положення. 

ІІ. Мета та завдання Програми. 

ІІІ.Заходи щодо реалізації Програми. 

ІV.Фінансове забезпечення Програми. 

VІ. Очікувані  результати виконання Програми. 

VIІ.Контроль за виконанням  Програми. 

10.  

Термін 

реалізації 

Програми 

Початок: 01 січня 2022 року. 

Закінчення: 31 грудня 2022 року 

11.  
Джерела 

фінансування 

Кошти державного та місцевого бюджетів відповідно до кошторису 

після затвердження його сесією Рафалівської селищної ради в межах 

бюджетних асигнувань; залучення грантових, кредитних та інших, не 

заборонених законодавством, коштів на реалізацію заходів Програми. 

12.  

Обсяги коштів 

необхідних для 

реалізації 

Програми, рн.,  

2022 рік –    4264,471 тис. грн.  

 ВСЬОГО 
4264,471 тис. грн. 

  



  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Програма  організації  харчування  дітей шкільного та дошкільного віку Рафалівської 

селищної   ради  на  2022  рік  (далі - Програма) розроблена  відповідно  до  Законів  України  

. Для збереження  здоров’я  дітей,  їх  всебічного розвитку,  навчання  і  виховання, постає 

питання  створення  умов повноцінного і раціонального харчування, яке є одним  із  основних  

факторів  впливу  на здоров’я дітей. 

Державою гарантується забезпечення харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 

класів та дітей пільгових  категорій,  тому  організація  харчування  дітей  у  закладах освіти 

належить до пріоритетних завдань  Рафалівської селищної  ради, як органу місцевого 

самоврядування. 

Першочерговим  завданням  є  створення  єдиної  системи  організації харчування,  яка  

дозволить  удосконалити  діючу  систему  організації харчування,  поліпшити  контроль  за  

якістю  сировини  й  готової  продукції,  а також  дасть  змогу  впровадити  єдине циклічне  

чотиритижневе меню  у  закладах освіти,закладах дошкільної освіти і водночас, забезпечить 

ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 

У разі, якщо вартість послуги з харчування дітей або  закупівлі продуктів харчування не 

підпадає під сферу застосування  Закону  України  «Про  здійснення  державних  закупівель», 

закупівлю,  по  можливості,  здійснювати  у інших постачальників,  які здійснюватимуть  

постачання  продуктів  харчування  власним  транспортом  безпосередньо  до   закладів освіти  

селищної   ради  по  асортименту та в кількості, визначеному  керівниками закладів освіти. 

Розробка  Програми  обумовлена  необхідністю  створення  умов  для організації  

повноцінного  і  якісного  харчування  дітей підпорядкованих закладів освіти. 

Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого покоління 

захворювань органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації 

харчування. Тому постала необхідність сприяння організації повноцінного, безпечного та 

якісного харчування у  закладах освіти. 

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. 

У закладах освіти громади здобувають освіту діти та учні, на яких не поширюються 

норми Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» в частині забезпечення гарячим харчуванням. Кількість дітей 

таких категорій є динамічною. Програма харчування  дітей дошкільного та шкільного віку 

закладів освіти  Рафалівської  селищної  ради  на 2022 рік  розроблена з метою створення умов 

для повноцінного гарячого харчування дітей дошкільного віку та учнів 1-11 класів закладів 

освіти, на які не поширюються норми Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та забезпечення 

безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій, перелік яких зазначено в 

розділі ІІ. «Заходи з реалізації Програми». 

     В оперативному управлінні відділу освіти, культури, молоді та спорту перебуває 3 заклади 

загальної середньої освіти та 5 закладів дошкільної освіти. Усі мають власні їдальні та групові 



  

 

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

рівні, крім основного корпусу  закладу освіти «Рафалівський Петропавлівський 

ліцей»(відсутній харчоблок).  

           Безкоштовним харчуванням у закладах  освіти Рафалівської селищної ради 

забезпечуватимуться: 

• діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

• діти учасників бойових дій – АТО та ООС; 

• дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні АТО та ООС; 

• дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб; 

• діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах; 

• діти з інвалідністю; 

• учнів пільгових категорій, які проживають у пришкільному інтернаті закладу загальної 

середньої освіти (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил(на час перебування їх у зоні бойових 

дій), учасників бойових дій, дітей внутрішньопереміщених осіб, вихованці, діти, що 

опинилися у складних життєвих обставинах); 

• учнів 1-4 класів, які відвідують групи продовженого дня, з числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей учасників антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил (на період 

перебування їх в зоні бойових дій), учасників бойових дій, дітей внутрішньо переміщених 

осіб; 

• дітей дошкільного та шкільного віку із сімей загиблих та ветеранів війни. 

    

В обрахування розрахункових показників, коштів необхідних для реалізації даної Програми 

на  2022 рік покладено наступні вимоги: 

• орієнтовна кількість дітей, що харчуватимуться, 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на харчування(батьки звільнені 

на 100% від плати за харчування), 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на харчування у дошкільних 

закладах( 30% від плати за харчування), 

• орієнтовна кількість дітей , що користуватимуться пільгами на харчування у  закладах 

освіти,1-4 класи( 30% від плати за харчування), 

• орієнтовна кількість дітей, що не користуватимуться пільгами на харчування (батьківська 

плата становить 100 % від вартості дітодня), 

• виконання норм харчування. 

 

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  Рафалівської селищної ради, 



  

 

загальний рівень розвитку харчування недостатній з точки зору вимог ринкової економіки і 

потребує подальшого удосконалення. 

           Програма покликана вирішити основні проблеми, які існують та потребують 

термінового розв’язання, а саме:  

- необхідності проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень закладів освіти;  

-забезпечення харчоблоків навчальних закладів новим технологічним обладнанням, що 

дозволить поліпшити якість та безпечність харчування дітей закладів освіти відповідно до 

вимог системи управління безпечністю харчування.  

Стан технічного обладнання не відповідає чинним стандартам, що призводить до 

ускладнення використання та унеможливлює забезпечення здобувачів освіти здоровим 

повноцінним, безпечним харчуванням.  

Виходячи з вище сказаного Програма передбачає: 

 - вдосконалення професійного рівня працівників закладів освіти з питань організації 

харчування дітей;  

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної і безпечної 

продукції і сировини;  

- дотримання норм харчування та калорійності страв;  

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти, де здійснюють харчування 

дітей; 

 - запровадження експериментальних методик здорового харчування;  

- проведення капітальних ремонтів харчоблоків та їдалень закладів освіти;  

- покращення матеріально-технічної бази їдалень та харчоблоків закладів освіти. 

Виходячи з вищевикладеного, розроблено Програму організації харчування в закладах освіти   

Рафалівської селищної ради  на 2022 рік  для створення та забезпечення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування вихованців і школярів закладів освіти ТГ. 

 

                                          ІІ.МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  

Основна мета Програми - це створення умов безпечного освітнього середовища для 

збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення здобувачів 

освіти повноцінним, безпечним і якісним харчуванням, а також створення модернізованих 

харчоблоків із сучасним обладнанням, впровадження системи управління безпечністю 

харчування НАССР, підвищення енергоефективності харчоблоку, зменшення рівня 

споживання електроенергії. 

 

Основними завданнями Програми є:  

- впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР;  

- створення умов для удосконалення діючої системи організації харчування; 

 - 100% охоплення гарячим харчуванням дітей в закладах освіти; 

 - забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей пільгових категорій; - формування 

навичок правильного та здорового харчування;  

- забезпечення виховання здобувачів освіти щодо етикету та культури харчування; 

 - контроль за якістю сировини й готової продукції; 

 - впровадження єдиного циклічного меню у закладах освіти забезпечить ефективне і прозоре 

використання бюджетних коштів. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Терміни 

виконання 

Прогнозований 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань ( грн.) 

Джерела 

фінансування 
Виконавці 

1.Організаційно – методичне забезпечення 

1.1 Оформлення  інформаційних куточків для 

батьків щодо харчування дітей. 

2022   Заклади  освіти, заклади дошкільної 

освіти 

1.2 Складання та оновлення бази даних дітей, 

які потребують безкоштовного харчування. 

2022   Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Рафалівської селищної  ради, 

заклади  освіти, заклади дошкільної 

освіти 

1.3 Організація та проведення нарад  для 

працівників харчоблоків. 

2022   Відділ освіти,культури,молоді та 

спорту Рафалівської селищної ради, 

Держпродспоживслужба 

2.Організація харчування у закладах загальної середньої освіти   Рафалівської селищної ради 

2.1 Забезпечення безкоштовним харчуванням: 

дітей-сиріт; дітей, позбавлених 

батьківського піклування,діти з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в 

спеціальних і інклюзивних класах, дітей 

учасників бойових дій (АТО, ООС), дітей, 

батьки яких загинули під час виконання 

службових обов’язків в зоні проведення 

АТО та зоні проведення ООС, дітей з 

інвалідністю. 

2022 1057271 Бюджет 

Рафалівсь 

кої ТГ 

Відділ освіти,культури,молоді та 

спорту  Рафалівської селищної ради 



  

 

2.2 Організація раціонального  харчування з 

урахуванням віку і стану здоров’я дітей. 

2022   Заклади  освіти,заклади дошкільної 

освіти 

2.3 Дотримання санітарно-гігієнічних норм 

щодо організації харчування, оптимального 

режиму роботи їдалень. 

 

2022 27200 Бюджет 

Рафалівської 

ТГ 

Відділ освіти,культури,молоді та 

спорту Рафалівської селищної  ради, 

заклади освіти,заклади дошкільної 

освіти 

3. Підвищення якості харчування учнів 

3.1 Розширення асортименту страв. 2022   Заклади освіти,заклади дошкільної 

освіти 

3.2 Розробка перспективного меню з виконання 

норм харчування відповідно до чинного 

законодавства. 

2022   Заклади освіти,заклади дошкільної 

освіти 

3.3 Контроль за якістю та безпекою харчування, 

дотриманням термінів, умов зберігання та 

реалізації продуктів, за поставкою продуктів 

харчування. 

2022   Відділ освіти,культури,молоді та 

спорту Рафалівської селищної  ради, 

заклади  освіти,заклади дошкільної 

освіти 

4. Зміцнення матеріально-технічної  бази 

4.1 Провести інвентаризацію харчоблоків, 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації. 

2022 30000 Бюджет 

Рафалівської 

ТГ 

Заклади освіти,заклади дошкільної 

освіти 

4.2 Забезпечення харчоблоків закладів освіти 

,закладів дошкільної освіти новим 

технологічним обладнанням відповідно до 

чинного законодавства. 

2022 1850000 Бюджет 

Рафалівської 

ТГ 

Заклади  освіти,заклади  дошкільної 

освіти,організатор харчування (за 

рахунок оренди майна) 

4.3 Проведення капітальних ремонтів  

харчоблоків та їдалень. 

2022 1300000 Бюджет 

Рафалівської 

ТГ 

Відділ освіти,культури,молоді та 

спорту Рафалівської селищної  ради, 

заклади  освіти,заклади дошкільної 

освіти 

Всього:  4264471   



  

 

VI.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого 

бюджетів відповідно до кошторису після затвердження його сесією Рафалівської селищної 

ради в межах бюджетних асигнувань; залучення грантових, кредитних та інших, не 

заборонених законодавством, коштів на реалізацію заходів Програми. Обсяг фінансування 

Програми корегується щороку під час складання проєкту місцевого бюджету на відповідний 

рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, 

відповідальним за виконання завдань і заходів Програм. У разі необхідності внесення змін 

впродовж терміну дії Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників і 

заходів та вносить їх на розгляд сесії  селищної  ради. 

 

VII.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Завдяки реалізації заходів Програми на 2022 рік прогнозується створення сприятливих 

умов для вдосконалення системи організації харчування здобувачів освіти  та вихованців 

закладів  освіти. У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується 

досягнення таких основних кількісних та якісних показників: 

 - створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному розвитку; 

 - забезпечення якісного, безпечного, раціонального, збалансованого харчування відповідно до 

віку і стану здоров’я здобувачів освіти; 

 - організація харчування дітей пільгових категорій, а також дітей інших категорій, які 

потребують соціальної підтримки; 

 - збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням; 

 - формування навичок правильного та здорового харчування підростаючого покоління; 

 - змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої та якісної 

системи харчування в  закладах освіти та закладах дошкільної освіти   Рафалівської  селищної  

ради;  

- раціонального і ефективного використання бюджетних коштів;  

- виконання вимог охорони праці та техніки безпеки у закладах освіти (харчоблоках); 

-зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень закладів освіти та закладів 

дошкільної освіти; 

 - забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих кишкових інфекцій в закладах освіти. 

                      

VIII.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Рафалівської селищної  ради, адміністрації закладів освіти   громади. Контроль за 

виконанням Програми здійснює   Рафалівська селищна рада. Контроль за ходом реалізації 

Програми здійснюється постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності  та 

етики, прав людини, законності  та врегулювання конфлікту інтересів ,протидії  та 

запобіганню корупції, освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту , охорони здоров’я, 

соціального захисту  населення ,підприємництва  і сфери послуг (голова комісії  Галина 

ЧУГАЙ) 

 

 


