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ПРОЄКТ ПРОГРАМИорганізації харчування дітей у закладах загальноїсередньої освіти Менської міської ради на 2022-2024 роки

м.Мена2021 рік



2 продовження додатка
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва Програми Програма організації харчування у закладахзагальної середньої освіти Менської міськоїради на 2022-2024 роки
2. Ініціатор розробленняПрограми Відділ освітиМенської міської ради

3. Підстави для розробкиПрограми

Закони України «Про освіту», «Проповну загальну середню освіту», «Проохорону дитинства», «Про державнусоціальну допомогу малозабезпеченимсім’ям», “Про статус і соціальний захистгромадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи”, “Про статусветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту”, «Про внесення змін до деякихЗаконів України щодо забезпеченнябезкоштовним харчуванням дітейвнутрішньо переміщених осіб» від16.01.2020 №474-ІX, «Про внесення змін додеяких законів України щодо забезпеченнябезкоштовним харчуванням дітей, один збатьків яких загинув (пропав безвісти),помер під час захисту незалежності тасуверенітету України» від 05.11.2020 №978-ІX, «Про місцеве самоврядування в Україні,постанови Кабінету Міністрів України від02.02.2011 №116 «Про затвердженняПорядку надання послуг з харчування дітей удошкільних, учнів у загальноосвітніх тапрофесійно – технічних навчальнихзакладах, операції з надання якихзвільняються від обкладення податком надодану вартість», від 24.03.2021 №305 «Прозатвердження норм та Порядку організаціїхарчування у закладах освіти та дитячихзакладах оздоровлення та відпочинку» (зізмінами), від 18.01.2016 №16 «Про внесеннязмін до Порядку надання послуг зхарчування дітей у дошкільних, учнів узагальноосвітніх та професійно-технічнихзакладах, операції з надання якихзвільняються від обкладення податком надодану вартість», рішення дванадцятої сесіївосьмого скликання Менської міської ради
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№597 від 26.10.2021 «Про переведеннязакладів загальної середньої, дошкільної,позашкільної освіти, Степанівськогоміжшкільного навчально-виробничогокомбінату та Комунальної установи«Менський інклюзивно-ресурсний центр»Менської міської ради Чернігівської областіна умови самостійного веденнягосподарської діяльності та бухгалтерськогообліку», №596 «Про створення Комунальноїустанови «Центр з обслуговування освітніхустанов та закладів освіти Менської міськоїради»

4. Розробник Програми Відділ освітиМенської міської ради
5. Відповідальний виконавецьПрограми Відділ освітиМенської міської ради

6. Учасники Програми
Відділ освіти Менської міської ради, закладизагальної середньої освіти, фінансовеуправління Менської міської ради,Комунальна установа «Центр зобслуговування освітніх установ та закладівосвіти»

7. Дія Програми Дія Програми поширюється на територіюнаселених пунктів, які увійшли до складуМенської міської територіальної громади8. Строк реалізації Програми 2022-2024 роки
9. Джерела фінансування Бюджет Менської міської територіальноїгромади, інші джерела фінансування, незаборонені законодавствомУкраїни10. Обсяги фінансування Обсяг коштів визначається рішенням сесіїміської ради на відповідний рік11. Загальний орієнтовнийобсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізаціїПрограми на 2022-2024 роки

2022 рік (грн) 2023 рік (грн) 2024 рік (грн)

11.1. Загальний орієнтовний обсягфінансових ресурсів,необхідних для реалізаціїПрограми, всього:у тому числі:
3 528 940,00 4 398 675,00 5 268 410, 00

11.2. кошти бюджету Менськоїміської ТГ 2 355 920,00 2 944 900,00 3 533 880,00
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11.3. кошти спеціального фонду(плата за послуги, щонадаються бюджетнимиустановами згідно з їхосновною діяльністю,спонсорські кошти,надходження благодійнихвнесків від батьків внатуральній формі, іншіджерела коштів, незабороненихзаконодавством)*

1 173 020,00 1 453 775,00 1 734 530,00

*Вартість дітодня у 2022 році становить –20 грн в день на одну дитину, 2023 році – 25 грн, 2024 році – 30 грн.
2. Загальні положення Програми

Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є повноцінне іраціональне харчування.Станом на 01 листопада 2021 року на території Менської ТГ функціонують14 закладів загальної середньої освіти та дві філії, в яких виховується 2422 дітей.З 01 січня 2021 року згідно рішення другої сесії восьмого скликання від 23грудня 2020 року №28 «Про внесення до Програми організації харчування учнівв закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на 2020- 2022 роки»вартість харчування на одну дитину в день по закладах загальної середньої освітистановить 17 грн в день.Постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти тадитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами) суттєво зміненопринципи планування та механізм організації харчування здобувачівосвіти/дітей у закладах загальної середньої освіти, передбачено забезпеченнябільш збалансованого харчування, що вплинуло на формування примірногочотиритижневого сезонного меню - документ, що містить набір страв, вихід(масу) їх порцій для різних вікових груп, враховує особливі дієтичні потребиздобувачів освіти/дітей (у разі наявності), сезонність (осінь, зима, весна, літо) тапотребує збільшення грошових норм харчування на 1 дитину в день.
Безоплатним гарячим харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету,відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності) харчування,забезпечуються учні закладу загальної середньої освіти з числа:
учнів 1-4 класів;
дітей-сиріт;
дітей, позбавлених батьківського піклування;
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дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних таінклюзивних класах (групах);
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Продержавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
учнів закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивногозабруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які єособами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, щопроживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії доприйняття постанови про відселення, відповідно до Закону України «Про статусі соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи»;
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини,яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статусветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
дітей учасників бойових дій – АТО та ООС;дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захистунезалежності та суверенітету Українидітей з інвалідністю;у виняткових випадках (в разі, якщо сім’я опинилась в складних життєвихобставинах або батьки неспроможні з поважних причин сплачувати за харчуваннядітей та інших випадках) за погодженням виконавчого комітету Менської міськоїради (при наявності підтверджуючих документів, заяви одного з батьків та запропозицією відділу освітиМенської міської ради)).Гарячим харчуванням, з оплатою в розмірі 50% від вартості харчування,забезпечуються діти з сімей в яких троє і більше дітей.Станом на 01 листопада 2021 року загальна кількість дітей, які охопленігарячим харчуванням становить 1596 осіб (71% від загальної кількості учнівЗЗСО), в тому числі: безоплатним гарячим харчуванням - 992 дитини (44% відзагальної кількості учнів шкіл) - це учні 1-4 класів (829 дітей) та діти пільговихкатегорій 5-11 класів; вартість харчування зменшена на 50% для 149 дітей 5-11класів з сімей в яких троє і більше дітей.
Вартість харчування на одну дитину в день, з урахуванням вимог постановиКабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердженнянорм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладахоздоровлення та відпочинку» (зі змінами), в 2022-2024 роки плануєтьсявстановити на рівні: в 2022 році –20 грн в день на одну дитину, 2023 році – 25 грн,2024 році – 30 грн.У зв’язку з переведенням з 01 січня 2022 року закладів загальної середньоїосвіти на умови самостійного ведення господарської діяльності табухгалтерського обліку Відділ освіти, Комунальна установа «Центр зобслуговування освітніх установ та закладів освіти» забезпечуватимуть
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координацію процесу організації харчування та контроль за використаннямкоштів, спрямованих на організацію харчування учнів в цілому, а також наорганізацію безоплатного та пільгового гарячого харчування дітей шкільноговіку, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Менської ТГ, категоріїяких визначені даноюПрограмою.

Контроль за харчовими нормами, якістю продукції, яка надходить дохарчоблоків, організація харчування в ЗЗСО здійснюється керівництвомвідповідного закладу в рамках системи (НАССР). Комунальна установа «Центрз обслуговування освітніх установ та закладів освіти» спільно з адміністрацієюзакладу освіти буде забезпечувати закупівлю і контроль за постачаннямпродуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, веденнябухгалтерського обліку продуктів харчування та продовольчої сировини,аналітичний облік батьківської плати за харчування в закладах освіти.
Заклади освіти забезпечують замовлення необхідної кількості продуктівхарчування та продовольчої сировини, їх приймання, складання меню-розкладу,виготовлення страв, подання дітям готових страв, ведення обліку дітей, якіотримують харчування, контроль за харчуванням, інформування батьків проорганізацію харчування дітей в закладі.
Розробка Програми зумовлена необхідністю створення та забезпеченняумов для організації повноцінного та якісного харчування здобувачів освітизакладів загальної середньої освітиМенської ТГ, а також забезпечення пільговихумов оплати за харчування учнів шкіл категорій, які потребують соціальноїпідтримки.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основна мета Програми – створення умов для збереження здоров’я дітей,підвищення рівня організації харчування, забезпечення учнів закладів загальноїсередньої освіти якісним харчуванням, впровадження нових технологійприготування їжі.

Основними завданнями Програми є:
 вдосконалення системи організації харчування у закладах загальноїсередньої освітиМенської ТГ;
 збереження здоров’я дітей та забезпечення повноцінного і раціональногохарчування учнів закладів загальної середньої освітиМенської ТГ;
 удосконалення управління системою організації харчування, оптимізаціявитрат на її функціонування;
 створення умов для повноцінного харчування учнів ЗЗСО;
 забезпечення гарячим безоплатним та пільговим харчуванням учнів, яківідвідують заклади загальної середньої освіти Менської ТГ, категорії якихвизначені даноюПрограмою
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Реалізація Програми дасть змогу:

 забезпечення повноцінного і раціонального харчування дітей шкільноговіку;
 забезпечити гарячим безоплатним та пільговим харчуванням дітейшкільного віку, які відвідують заклади загальної середньої освітиМенської ТГ, категорії яких визначені даноюПрограмою;
 формувати навички правильного та здорового харчування;
 надавати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров’ядітей, урізноманітнити раціон харчування;
 поліпшити контроль за якістю сировини та готової продукції за системою(НАССР);
 забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:
 турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
 необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісногохарчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
 необхідністю вдосконалення системи організації харчування у закладахзагальної середньої освіти Менської ТГ, яка забезпечить раціональне,ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

ОСНОВНІ ЗАХОДИПРОГРАМИ
№ з/п Заходи Виконавці Термінвиконання

1.Організаційне забезпечення

1.1
Удосконалення системи контролюза якістю харчування в закладахзагальної середньої освітиМенської ТГ, удосконаленнясистеми (НАССР).

Відділ освіти,Комунальнаустанова, керівникиЗЗСО
Постійно

1.2 Систематичне оновленняінформаційних куточків длябатьків щодо харчування дітей. Керівники ЗЗСО Постійно

1.3
Оновлення бази даних дітейпільгових категорій, якіпотребують безоплатного абопільгового харчування.

Керівники ЗЗСО Січень,щорічно
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1.4 Організація та проведення нарад,семінарів з питань формуванняздорового способу життя. Керівники ЗЗСО
Відповідно доплануроботи

1.5 Проведення публічних закупівельпродуктів харчування.
Комунальнаустанова, керівникиЗЗСО

Запотребою

1.6 Забезпечення фінансуваннянаданих виплат. Комунальнаустанова Постійно
2.Організація харчування в закладах загальної середньої освітиМенської ТГ

2.1

Забезпечення безоплатнимгарячим харчуванням за рахуноккоштів місцевого бюджету,відповідно до встановленого взакладі освіти режиму (кратності)харчування, для учнів закладузагальної середньої освіти з числа:
-учнів 1-4 класів;
-дітей-сиріт;-дітей, позбавлених батьківськогопіклування;
-дітей з особливими освітнімипотребами, які навчаються успеціальних та інклюзивнихкласах (групах);
-дітей із сімей, які отримуютьдопомогу відповідно до ЗаконуУкраїни “Про державну соціальнудопомогу малозабезпеченимсім’ям”;
-учнів закладів освіти,розташованих на територіяхрадіоактивного забруднення, атакож дітей, евакуйованих із зонивідчуження, дітей, які є особами зінвалідністю внаслідок

Відділ освіти,керівники ЗЗСО Протягомроку
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Чорнобильської катастрофи, і тих,що проживали у зоні безумовного(обов’язкового) відселення змоменту аварії до прийняттяпостанови про відселення,відповідно до ЗаконуУкраїни “Про статус і соціальнийзахист громадян, які постраждаливнаслідок Чорнобильськоїкатастрофи”;
-дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, діти, які маютьстатус дитини, яка постраждалавнаслідок воєнних дій і збройнихконфліктів;
-дітей з числа осіб, визначениху статті 10 Закону України “Простатус ветеранів війни, гарантії їхсоціального захисту”;
- дітей учасників бойових дій –АТО та ООС;- дітей, один з батьків якихзагинув (пропав безвісти), померпід час захисту незалежності тасуверенітету України;- дітей з інвалідністю;
- у виняткових випадках (в разі,якщо сім’я опинилась в складнихжиттєвих обставинах або батькинеспроможні з поважних причинсплачувати за харчування дітей таінших випадках) за погодженнямвиконавчого комітету Менськоїміської ради (при наявностіпідтверджуючих документів, заявиодного з батьків та за пропозицієювідділу освіти Менської міськоїради).
Гарячим харчуванням, з оплатою врозмірі 50% від вартостіхарчування, забезпечуються діти з



10 продовження додатка
сімей в яких троє і більше дітей.

2.2
Дотримання санітарно-гігієнічнихнорм щодо організаціїхарчування, оптимальногорежиму роботи харчоблоків.

Заклади освіти Постійно

2.3 Проведення перевірок щодоорганізації харчування в закладахзагальної середньої освіти.
Відділ освіти,керівники ЗЗСО Згідноплану

2.4

Розподіл коштів на організаціюбезоплатного та пільговогогарячого харчування здобувачівосвіти, облік і звітність завикористання коштів, яківиділяються на безоплатне тапільгове харчування в ЗЗСО

Відділ освіти, КУ

4. Підвищення якості харчування в закладах загальної середньоїосвіти Менської ТГ
3.1 Розширення асортименту страв. Заклади освіти 2022-2024р.р

3.2

Розробка примірногочотиритижневого сезонного меню- документ, що містить набірстрав, вихід (масу) їх порцій длярізних вікових груп, враховуєособливі дієтичні потребиздобувачів освіти/дітей (у разінаявності), сезонність (осінь, зима,весна, літо).

Заклади освіти Щорічно

3.3

Контроль за якістю та безпекою,дотриманням термінів, умовзберігання та реалізації продуктів,за поставкою продуктівхарчування з наявністюсертифікатів відповідності,посвідчень про якість і

Заклади освіти Постійно
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супровідних документів.

3.4
Організація роботи щодопідготовки харчоблоків закладівзагальної середньої освіти допочатку нового навчального року.

Відділ освіти,Комунальнаустанова, закладиосвіти
2022-2024р.р.

5. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштівбюджету Менської міської територіальної громади відповідно до кошторисупісля затвердження його рішенням сесії Менської міської ради в межахбюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не забороненихзаконодавством України. При цьому обсяг коштів визначається під часформування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та можезмінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми організаціїхарчування дітей в закладах загальної середньої освіти Менської міської ради на2022-2024 роки визначені в Паспорті Програми.Враховуючи те, що протягом року може змінюватись кількість дітей, яківідвідують заклади загальної середньої освіти, а також кількість дітей, якимнадається безоплатне та пільгове гаряче харчування, суми на харчуваннявиділяються згідно фактичної кількості осіб.
Відділ освіти за підсумками кожного року подає звіт про виконанняПрограми та вносить пропозиції щодо потреби в коштах на наступний рік, докінця дії Програми.

6. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В КОШТАХна виконання ПрограмиВ основу розрахунку потреби коштів, необхідних для реалізації даноїПрограми у 2022-2024 роках покладено наступні вимоги:- орієнтовна кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням;- орієнтовна кількість учнів 1-4 класів, які охоплені безоплатним гарячимхарчуванням;- орієнтовна кількість учнів 5-11 класів, які охоплені безоплатним гарячимхарчуванням, категорії яких визначені даноюПрограмою;- орієнтовна кількість учнів 5-11 класів, які охоплені гарячим харчуванням, зоплатою в розмірі 50% від вартості харчування (діти з сімей в яких троє ібільше дітей);- вартість харчування на одну дитину в день (2022 рік- 20 грн в день, 2023 рік- 25грн в день, 2024 рік – 30 грн в день;- середній показник кількості дітоднів за попередні роки;- середній показник виконання норм харчування за попередні роки.
Всього на рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
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3 528 940,00 4 398 675,00 5 268 410, 00

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я учнів закладів загальноїсередньої освіти, їхньому гармонійному розвитку;
 забезпечення якісного, збалансованого та повноцінного харчування учнівзакладів загальної середньої освіти;
 забезпечення безоплатним гарячим харчуванням за рахунок коштівмісцевого бюджету, відповідно до встановленого в закладі освіти режиму(кратності) харчування, учнів закладу загальної середньої освіти з числакатегорій визначених даноюПрограмою;
 забезпечення пільговим гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, з оплатою врозмірі 50% від вартості харчування (діти з сімей в яких троє і більше дітей);
 раціональне та ефективне використання бюджетних коштів;
 формування навичок правильного та здорового харчування.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Організація виконання Програми покладається на Відділ освіти Менськоїміської ради, Комунальну установу «Центр з обслуговування освітніх установ тазакладів освіти», адміністрації закладів загальної середньої освітиМенської ТГ.
Контроль за ходом реалізації Програми покласти на постійну комісіюМенської міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захистунаселення, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, заступника міськогоголови з питань діяльності виконавчих органів ради Прищепу В.В.

Начальник відділу освіти Ірина ЛУК’ЯНЕНКО


