
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Друге пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09 квітня 2021 року    № 135 

 
Про Регіональну програму «Дітям Полтавщини – якісне харчування» 

на 2021 – 2024 роки 

 
Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43, пунктами 1, 13 частини 

першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою активної реалізації 
державної політики у сфері харчування дітей, підвищення безпечності та якості 
харчування учнів та вихованців у закладах освіти, виключення недобросовісних 
суб’єктів господарювання та інших осіб з ланцюга постачання продуктів до закладів 
освіти, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Регіональну програму «Дітям Полтавщини – якісне харчування» 
на 2021 – 2024 роки, що додається на 26 аркушах. 

 
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – 
на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури. 
 

 

 

      ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення другого пленарного 
засідання четвертої сесії обласної 
ради восьмого скликання 
09.04.2021 № 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна програма 

«Дітям Полтавщини – якісне харчування» 

на 2021–2024 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Полтава 

2021 



2 
 

 

 

ЗМІСТ 

 

І. Паспорт Регіональної програми 

ІІ. Вступ 

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  Регіональна 

програма 

ІV. Визначення мети Регіональної  програми 

V. Напрями діяльності та заходи  Регіональної програми 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання  Регіональної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

І. ПАСПОРТ 

Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» 

на 2021 – 2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Регіональної програми  

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення проекту 

програми 

- Закон України ,,Про державний 

контроль за дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми,  побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я 

та благополуччя тварин”; 

- Закон України ,,Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів”; 

- Закон України ,,Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”; 

- наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України № 490 від 

11.10.2018 року ,,Про затвердження 

Порядку відбору зразків та їх перевезення 

(пересилання) до уповноважених 

лабораторій для цілей державного 

контролю та Форми акта відбору зразків”; 

- постанова Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2004 року № 1591 ,,Про 

затвердження норм харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку”, 

- наказ Міністерства охорони здоров’я 

України № 2205 від 25.09.2020 ,,Про 

затвердження Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти” 

З урахуванням: 

- наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України № 2208 від 

30.10.2020 року ,,Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо 

методології особливостей здійснення 

закупівель у сфері організації харчування  

в закладах освіти”; 

- наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України № 2347 від 

17.11.2020 ,,Про затвердження Методичних 

настанов щодо розроблення, 
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запровадження та використання постійно 

діючих процедур, які базуються на 

принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках в 

закладах освіти” 

3. Розробник  

та співрозробники 

Регіональної програми 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, 

Головне управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області 

4. Відповідальний 

виконавець Регіональної 

програми 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

5. Номер і назва операційної 

цілі Стратегії  розвитку 

Полтавської області на 

період до 2027 року, якій 

відповідає Регіональна 

програма 

Операційна ціль 1.3. Сучасний освітній простір 

як базис для задоволення потреб суспільства та 

економіки 

6.  Термін реалізації 

Регіональної програми 

2021-2024 роки 

7 

 

 

Етапи реалізації 

Регіональної програми 

Програма виконується в один етап            

 

8 Бюджети, з яких 

залучаються кошти на 

виконання Регіональної 

програми 

Обласний бюджет, бюджети сіл, селищ, міст 

9 Очікуваний обсяг 

фінансування 

Регіональної програми, 

всього 

54 572,0 тис. грн. 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

г) 

у тому числі за рахунок 

 коштів: 

державного бюджету 

обласного бюджету 

 районного, міського, 

селищного (сільського) 

бюджету 

інших джерел 

фінансування 

  

 

- 

- 40000,0 тис. грн. 

- 14572,0 тис. грн. 

 

- 

 

Розробник програми Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 
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ІІ. ВСТУП 

 

Регіональна програма ,,Дітям Полтавщини – якісне харчування” на 2021–

2024 роки визначає заходи розв’язання проблеми, щодо забезпечення дітей 

безпечним харчуванням. Основною метою програми є забезпечення 

повноцінного, якісного та калорійного харчування у закладах освіти, 

постачання безпечних та якісних продуктів харчування і сировини, покращення 

матеріально-технічної бази закладів харчування дітей. 

Регіональну програму розроблено згідно нормативно-правового 

забезпечення:  

− Закон України ,,Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми,  побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин”; 

− Закон України ,,Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів”; 

− Закон України ,,Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”; 

− наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 490 

від 11.10.2018 року ,,Про затвердження Порядку відбору зразків та їх 

перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей 

державного контролю та Форми акта відбору зразків”; 

− постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року 

№ 1591 ,,Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку”, 

− наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2205 від 25.09.2020 

,,Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти” 

З урахуванням: 

− наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України № 2208 від 30.10.2020 року ,,Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення 

закупівель у сфері організації харчування  в закладах освіти”; 

− наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України № 2347 від 17.11.2020 ,,Про затвердження Методичних 

настанов щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих 

процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів 

та контролю у критичних точках в закладах освіти” 

 

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, 

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА 

 

На сучасному етапі однією з найважливіших передумов збереження та 

зміцнення здоров’я підростаючого покоління, є достатнє забезпечення якісними 

харчовими продуктами та організація належних і безпечних умов харчування 

дітей в організованих колективах, тому правильно організоване харчування 
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дитини забезпечує її нормальний фізичний розвиток, запобігає багатьом 

хронічним захворюванням. 

За останніми даними ВООЗ, здоров’я дитини залежить на 15 % від роботи 

медичної служби, на 25 % − від генетичних особливостей і на 60 % − від 

збалансованого харчування. 

Академія медичних наук України констатує, що 80 % випускників шкіл 

мають хронічні захворювання, що часто призводять до зниження 

працездатності та соціальної активності молодої людини. 

Окрім того, однією з головних проблем здоров’я дітей є поширення 

надлишкової ваги тіла та ожиріння. Згідно зі статистичними даними 

Міністерства охорони здоров’я України за 2017 рік з 7 млн. 615 тис. дітей віком 

до 17 років13,3 відсотка страждали на ожиріння, і щороку в Україні фіксується 

приблизно 15,5 тис. нових випадків дитячого ожиріння. Діти з ожирінням 

більше піддаються ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу та серцево-

судинних захворювань, вони досить часто потерпають від стигми та 

дискримінації і, як наслідок, розвитку психологічних проблем та соціальної 

ізоляції. Причинами поширення надлишкової ваги та ожиріння серед дітей і 

підлітків переважно є нераціональне харчування та малорухливий спосіб життя. 

Проблемами, яка потребують нагального розв’язання, є низький рівень 

безпечності і комфортності умов для шкільного харчування, низький рівень 

обізнаності працівників закладів освіти з питань культури споживання здорової 

їжі та ненасильницької взаємодії у дітей шкільного віку, погіршення стану 

здоров’я учнів, недостатній рівень доступності харчування дітей з особливими 

дієтичними потребами. 

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного харчування, є пріоритетним напрямом 

державної політики і вимагає посилення роботи на сучасному етапі. 

Протягом минулих років спеціалістами Держпродспоживслужби України 

при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, виявлені порушення вимог чинного 

законодавства щодо дотримання правил поточності технологічного процесу 

приготування їжі, товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів, 

недотримання температурного режиму зберігання харчових продуктів. Мало 

місце постачання фальсифікованих харчових продуктів, зокрема масла 

солодковершкового, до харчоблоків навчальних закладів області, а також 

овочевої продукції з завищеним вмістом нітратів. 

У більшості випадків порушення санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режимів, технології приготування страв, умов зберігання та 

реалізації продукції було підтверджено лабораторними дослідженнями, 

проведеними Регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби 

в Полтавській області.  

З відібраних для проведення моніторингових досліджень у 2020 році 143 

зразків готових страв та 1069 змивів з об’єктів навколишнього середовища у 6 

зразках харчових продуктів виявлено невідповідності по мікробіологічних 

показниках, що становить 4,2 %; у 42 гігієнічних змивах позитивні результати 

(3,9 %), зокрема по наявності бактерій групи кишкової палички.  
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В 2020 році проведено дослідження 299 проб питної води, відхилення 

реєструвались в 6,1 % випадків за мікробіологічними та в 7,9 % за санітарно-

хімічними показниками. 

Слід зазначити, що лабораторний самоконтроль сировини, готових страв, 

води, змивів з навколишнього середовища проводиться лише невеликою 

частиною закладів дошкільної та шкільної освіти Полтавської області. Зокрема, 

на протязі 2020 року лише 206 освітніх закладів (100 закладів дошкільної освіти 

та 106 закладів загальної середньої освіти) на території Полтавської області 

здійснили за рахунок міських та обласного державних бюджетів відбір зразків 

харчових продуктів для проведення лабораторних випробувань, вимірювань, 

досліджень та експертизи харчових продуктів від постачальників харчових 

продуктів та операторів ринку, які надають послуги харчування у закладах 

освіти та здійснюють постачання харчових продуктів, щодо їх безпечності, 

окремих показників якості та ймовірної фальсифікації. Всього протягом 2020 

року в рамках лабораторного самоконтролю навчальних закладів відібрано 276 

зразків сировини та харчових продуктів (м’яса та м’ясних продуктів, молока та 

молочних продуктів, риби та рибних продуктів, яєць курячих, рослинної 

продукції), а також готових страв та води питної, з яких у 8 випадках 

встановлено невідповідності мікробіологічним та фізико-хімічним показникам. 

 

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Головною метою Програми є забезпечення повноцінного, калорійного, 

якісного та безпечного харчування дітей, постачання безпечних та якісних 

продуктів харчування та сировини,впровадження на потужностях постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР),  зміцнення матеріально-

технічної бази харчоблоків,  забезпечення стабільної санітарно-епідемічної 

ситуації, запобігання виникнення масових харчових отруєнь, інфекційних та 

неінфекційних захворювань серед організованих дитячих колективів та 

виконання Указу Президента України № 894/2019 ,,Про невідкладні заходи 

щодо покращення здоров’я дітей”, реалізації проєкту реформування системи 

шкільного харчування, що проводиться за ініціативи та під патронатом Першої 

леді Олени Зеленської, виконання доручень Прем’єр-міністра України за 

результатами селекторних нарад з питань безпечності харчування в закладах 

освіти та реформування системи шкільного харчування, виконання вимог 

,,Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти” 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 

за № 2205. 

 

 

V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ, ОБСЯГИ І 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Реалізація визначених Регіональною програмою напрямів діяльності та 

заходів (додаються) здійснюється шляхом Виконання Плану заходів з реалізації 
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Регіональної програми ,,Дітям Полтавщини – якісне харчування” на 2021–2024 

роки. 

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом: 

− посилення цілеспрямованого лабораторного контрою безпечності і 

якості сировини та продуктів харчування, які використовуються для харчування 

дітей у закладах освіти; 

− посилення державного нагляду за дотриманням вимог нових 

санітарних норм з дотримання протиепідемічного режиму на харчоблоках 

закладів освіти; 

− проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів 

(питної води, готових страв на калорійність та мікробіологічне забруднення, 

змивів з навколишнього середовища та обладнання) в процесі здійснення 

планових та позапланових заходів державного нагляду; 

− недопущення для харчування дітей  закупівлі сировини або продуктів 

харчування сумнівної якості. 

Програму розроблено на 2021−2024 роки.  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, 

що виділяються Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА та інших 

джерел, незаборонених законодавством. 

Відшкодування зразків проб харчових продуктів здійснюється за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку. 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми (тис. грн):  

 

Рік 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) 

Всього в т. ч. за джерелами фінансування 

Обласний бюджет 
Бюджети сіл, селищ, 

міст 

2021 13643,0 10000,0 3643,0 

2022 13643,0 10000,0 3643,0 

2023 13643,0 10000,0 3643,0 

2024 13643,0 10000,0 3643,0 

Всього 54752,0 40000,0 14572,0 
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БЮДЖЕТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

,,Дітям Полтавщини – якісне харчування” на 2021–2024 роки 

Очікувані джерела 

фінансування 
Строк програми по роках 

Частка у % від 

загального 

обсягу 

фінансування 

 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р.  

Обсяг коштів, усього, 

у тому числі: 
54572,0  

державний бюджет - - - -  

обласний бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0  

Бюджет сіл, селищ, міст - - - -  

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних територіальних 

громад 

3643,0 3643,0 3643,0 3643,0 

 

інші джерела - - - -  
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VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Організаційний супровід та координація робіт, пов’язаних з виконанням 

програми, покладається на Департамент  освіти і науки облдержадміністрації.  

Контроль за виконанням програми здійснюється обласною державною 

адміністрацією та постійною комісією обласної ради з питань освіти, науки і 

культури.  

Основні форми контролю за реалізацією заходів Програми: 

-  звітність виконавців програми щодо стану виконання заходів програми; 

-  обговорення стану та проблем щодо реалізації програми на засіданнях 

колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

- проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід 

реалізації програми  керівництву облдержадміністрації та постійній комісії 

обласної ради з питань освіти, науки і культури; 

- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації заходів Програми. 
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Додаток до Програми 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  
Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Покращення 

роботи 

мережі 

їдалень 

шляхом 

безумовного 

виконання 

нормативних 

вимог з їх 

облаштування 

та утримання, 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

опорних 

закладів 

сільських, 

селищних 

громад та 

міських 

громад для 

закладів з 

контингентом 

не менше 400 

осіб 

 

1) Модернізація 

матеріально-технічної 

бази окремих закладів 

освіти та установ 

області (закупівля 

обладнання для 

харчоблоків) на 

умовах: 

• співфінансування 70% 

з обласного бюджету, 

30% з місцевого 

бюджету 

• сільські селищні 

громади 

використовують для 

опорних закладів, а 

міські для закладів з 

контингентом не 

менше 400 осіб 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

Обласний бюджет 

– 8500,0 

Бюджети сіл, 

селищ, міст –  

3643,0 

Забезпечення 

сучасним 

обладнанням їдалень 

(харчоблоків) для 

приготування 

здорового та 

збалансованого 

харчування  
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2. 

 

Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю 

(вибіркових 

досліждень) 

сировини та 

продуктів 

харчування в 

закладах 

освіти 

1) Проведення 

лабораторного 

контролю за 

показниками безпеки 

сировини та продуктів, 

які використовуються 

для харчування дітей 

2021рік,

1 раз у 

квартал 

за 

окремо 

розроб-

леним 

графіком 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 

 

Безпечне, 

повноцінне 

харчування дітей 

3. Організаційна 

робота щодо 

створення умов 

для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

калорійного 

харчування 

дітей у 

закладах освіти 

1) Організація та 

проведення 

міжвідомчих 

обласних та районних 

(міських) нарад, 

семінарів та тренінгів 

з питань організації 

харчування дітей, 

дотримання вимог 

діючих санітарних 

норм з 

протиепідемічного 

режиму на 

харчоблоках закладах 

освіти, поширення 

досвіду роботи у 

сфері харчування 

дітей  

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Полтавській області 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання знань та 

вміння на практиці 

застосовувати вимоги 

у сферах безпечності 

та якості харчових 

продуктів, 

дотримання вимог 

санітарного 

законодавства під час 

організації та 

проведення 

харчування дітей в 

організованих 

колективах,що 

унеможливить 

виникнення 

епідемічних 

ускладнень 

4. Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним та 

збалансованим 

харчуванням  

дітей у закладах 

освіти 

1) Упровадження в 

навчальних закладах 

області приготування 

страв згідно оновлених 

збірників рецептур 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним, 

безпечним 

харчуванням дітей 
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2) Надання 

рекомендацій щодо 

розроблення 

перспективних 

двотижневих меню з 

урахуванням нових 

норм харчування, 

надання практичної 

допомоги в оформленні 

документації, ведення 

якої регламентується 

чинним законодавством 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

 Не потребує 

фінансування  

Якісне 

документальне 

оформлення 

3) Забезпечення 

харчуванням дітей з 

особливими 

дієтичними потребами 

за рекомендаціями 

сімейних лікарів 

 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

доброякісного, 

калорійного 

харчування 

4) Придбання 

продуктів харчування 

для закладів та установ 

освіти, які 

фінансуються з 

обласного бюджету 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

Відповідно до 

асигнувань, 

передбачених 

кошторисом  

Забезпечення 

якісними 

продуктами 

харчування 

5. Впровадженя 

та 

застосування 

системи 

НАССР 

1) Дотримання в 

закладах освіти 

постійно діючих 

процедур, заснованих 

на принципах системи 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання 

безпечного 

харчування  
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критичних точках 

НАССР 

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

2) Моніторинг 

практичного 

застосування процедур 

заснованих на 

принципах системи 

НАССР  

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує  Отримання 

безпечного 

харчування  

3) Організація 

проведення навчань по 

застосуванню системи 

НАССР 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

За рахунок 

кошторисів 

Висококваліфікован

ий персонал 

харчоблоку 

6. Надання 

рекомендацій 

для 

проведення 

тендерних 

процедур на 

постачання 

продукції та 

сировини в 

установленом

у порядку з 

урахуванням 

Методичних 

рекомендацій 

щодо 

методології 

особливостей 

здійснення 

закупівель у 

сфері 

організації 

харчування  в 

закладах 

освіти 

1) Підготовка 

необхідного переліку 

документів для пос 

тачальників 

харчування, необхідних 

для постачання у 

заклади освіти 

2021 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує Постачання до 

закладів освіти 

сировини та 

продукції належної 

якості 
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  
Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Покращення 

роботи 

мережі 

їдалень 

шляхом 

безумовного 

виконання 

нормативних 

вимог з їх 

облаштування 

та утримання, 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

опорних 

закладів 

сільських, 

селищних 

громад та 

міських 

громад для 

закладів з 

контингентом 

не менше 400 

осіб 

 

1) Модернізація 

матеріально-технічної 

бази окремих закладів 

освіти та установ 

області (закупівля 

обладнання для 

харчоблоків) на 

умовах: 

• співфінансування 70% 

з обласного бюджету, 

30% з місцевого 

бюджету 

• сільські селищні 

громади 

використовують для 

опорних закладів, а 

міські для закладів з 

контингентом не 

менше 400 осіб 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

Обласний бюджет 

– 8500,0 

Бюджети сіл, 

селищ, міст –  

3643,0 

Забезпечення 

сучасним 

обладнанням їдалень 

(харчоблоків) для 

приготування 

здорового та 

збалансованого 

харчування  
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2. 

 

Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю 

(вибіркових 

досліждень) 

сировини та 

продуктів 

харчування в 

закладах 

освіти 

1) Проведення 

лабораторного 

контролю за 

показниками безпеки 

сировини та продуктів, 

які використовуються 

для харчування дітей 

2022рік,

1 раз у 

квартал 

за 

окремо 

розроб-

леним 

графіком 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Безпечне, 

повноцінне 

харчування дітей 

3. Організаційна 

робота щодо 

створення умов 

для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

калорійного 

харчування 

дітей у 

закладах освіти 

1) Організація та 

проведення 

міжвідомчих обласних 

та районних (міських) 

нарад, семінарів та 

тренінгів з питань 

організації харчування 

дітей, дотримання 

вимог діючих 

санітарних норм з 

протиепідемічного 

режиму на харчоблоках 

закладах освіти, 

поширення досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей  

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Полтавській області 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання знань та 

вміння на практиці 

застосовувати вимоги 

у сферах безпечності 

та якості харчових 

продуктів, 

дотримання вимог 

санітарного 

законодавства під час 

організації та 

проведення 

харчування дітей в 

організованих 

колективах,що 

унеможливить 

виникнення 

епідемічних 

ускладнень 

4. Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним та 

збалансованим 

харчуванням  

дітей у закладах 

освіти 

1)Упровадження в 

навчальних закладах 

області приготування 

страв згідно оновлених 

збірників рецептур 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним, 

безпечним 

харчуванням дітей 
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2)Надання 

рекомендацій щодо 

розроблення 

перспективних 

двотижневих меню з 

урахуванням нових 

норм харчування, 

надання практичної 

допомоги в оформленні 

документації, ведення 

якої регламентується 

чинним законодавством 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

 Не потребує 

фінансування  

Якісне 

документальне 

оформлення 

3)Забезпечення 

харчуванням дітей з 

особливими 

дієтичними потребами 

за рекомендаціями 

сімейних лікарів 

 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

доброякісного, 

калорійного 

харчування 

4)Придбання продуктів 

харчування для 

закладів та установ 

освіти, які 

фінансуються з 

обласного бюджету 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

Відповідно до 

асигнувань, 

передбачених 

кошторисом  

Забезпечення 

якісними 

продуктами 

харчування 

5. Впровадженя 

та 

застосування 

системи 

НАССР 

1) Дотримання в 

закладах освіти 

постійно діючих 

процедур, заснованих 

на принципах системи 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання 

безпечного 

харчування  
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критичних точках 

НАССР 

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

2) Моніторинг 

практичного 

застосування процедур 

заснованих на 

принципах системи 

НАССР  

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує  Отримання 

безпечного 

харчування  

3) Організація 

проведення навчань по 

застосуванню системи 

НАССР 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

За рахунок 

кошторисів 

Висококваліфікован

ий персонал 

харчоблоку 

6. Надання 

рекомендацій 

для 

проведення 

тендерних 

процедур на 

постачання 

продукції та 

сировини в 

установленом

у порядку з 

урахуванням 

Методичних 

рекомендацій 

щодо 

методології 

особливостей 

здійснення 

закупівель у 

сфері 

організації 

харчування  в 

закладах 

освіти 

1) Підготовка 

необхідного переліку 

документів для пос 

тачальників 

харчування, необхідних 

для постачання у 

заклади освіти 

2022 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує Постачання до 

закладів освіти 

сировини та 

продукції належної 

якості 
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  
Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Покращення 

роботи 

мережі 

їдалень 

шляхом 

безумовного 

виконання 

нормативних 

вимог з їх 

облаштування 

та утримання, 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

опорних 

закладів 

сільських, 

селищних 

громад та 

міських 

громад для 

закладів з 

контингентом 

не менше 400 

осіб 

 

1) Модернізація 

матеріально-технічної 

бази окремих закладів 

освіти та установ 

області (закупівля 

обладнання для 

харчоблоків) на 

умовах: 

• співфінансування 70% 

з обласного бюджету, 

30% з місцевого 

бюджету 

• сільські селищні 

громади 

використовують для 

опорних закладів, а 

міські для закладів з 

контингентом не 

менше 400 осіб 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

Обласний бюджет 

– 8500,0 

Бюджети сіл, 

селищ, міст –  

3643,0 

Забезпечення 

сучасним 

обладнанням їдалень 

(харчоблоків) для 

приготування 

здорового та 

збалансованого 

харчування  
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2. 

 

Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю 

(вибіркових 

досліждень) 

сировини та 

продуктів 

харчування в 

закладах 

освіти 

1)Проведення 

лабораторного 

контролю за 

показниками безпеки 

сировини та продуктів, 

які використовуються 

для харчування дітей 

2023рік,

1 раз у 

квартал 

за 

окремо 

розроб-

леним 

графіком 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Безпечне, 

повноцінне 

харчування дітей 

3. Організаційна 

робота щодо 

створення умов 

для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

калорійного 

харчування 

дітей у 

закладах освіти 

1)Організація та 

проведення 

міжвідомчих обласних 

та районних (міських) 

нарад, семінарів та 

тренінгів з питань 

організації харчування 

дітей, дотримання 

вимог діючих 

санітарних норм з 

протиепідемічного 

режиму на харчоблоках 

закладах освіти, 

поширення досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей  

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Полтавській області 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання знань та 

вміння на практиці 

застосовувати вимоги 

у сферах безпечності 

та якості харчових 

продуктів, 

дотримання вимог 

санітарного 

законодавства під час 

організації та 

проведення 

харчування дітей в 

організованих 

колективах,що 

унеможливить 

виникнення 

епідемічних 

ускладнень 

4. Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним та 

збалансованим 

харчуванням  

дітей у закладах 

освіти 

1)Упровадження в 

навчальних закладах 

області приготування 

страв згідно оновлених 

збірників рецептур 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним, 

безпечним 

харчуванням дітей 
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2)Надання 

рекомендацій щодо 

розроблення 

перспективних 

двотижневих меню з 

урахуванням нових 

норм харчування, 

надання практичної 

допомоги в оформленні 

документації, ведення 

якої регламентується 

чинним законодавством 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

 Не потребує 

фінансування  

Якісне 

документальне 

оформлення 

3)Забезпечення 

харчуванням дітей з 

особливими 

дієтичними потребами 

за рекомендаціями 

сімейних лікарів 

 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

доброякісного, 

калорійного 

харчування 

4)Придбання продуктів 

харчування для 

закладів та установ 

освіти, які 

фінансуються з 

обласного бюджету 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

Відповідно до 

асигнувань, 

передбачених 

кошторисом  

Забезпечення 

якісними 

продуктами 

харчування 

5. Впровадженя 

та 

застосування 

системи 

НАССР 

1) Дотримання в 

закладах освіти 

постійно діючих 

процедур, заснованих 

на принципах системи 

аналізу небезпечних 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання 

безпечного 

харчування  
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факторів та контролю у 

критичних точках 

НАССР 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

2) Моніторинг 

практичного 

застосування процедур 

заснованих на 

принципах системи 

НАССР  

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує  Отримання 

безпечного 

харчування  

3) Організаціія 

проведення навчань по 

застосуванню системи 

НАССР 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

За рахунок 

кошторисів 

Висококваліфікован

ий персонал 

харчоблоку 

6. Надання 

рекомендацій 

для проведення 

тендерних 

процедур на 

постачання 

продукції та 

сировини в 

установленому 

порядку з 

урахуванням 

Методичних 

рекомендацій 

щодо 

методології 

особливостей 

здійснення 

закупівель у 

сфері 

організації 

харчування в 

закладах освіти 

1) Підготовка 

необхідного переліку 

документів для пос 

тачальників 

харчування, необхідних 

для постачання у 

заклади освіти 

2023 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує Постачання до 

закладів освіти 

сировини та 

продукції належної 

якості 
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ  
Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2024 рік 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис.грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Покращення 

роботи 

мережі 

їдалень 

шляхом 

безумовного 

виконання 

нормативних 

вимог з їх 

облаштування 

та утримання, 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

опорних 

закладів 

сільських, 

селищних 

громад та 

міських 

громад для 

закладів з 

контингентом 

не менше 400 

осіб 

1) Модернізація 

матеріально-технічної 

бази окремих закладів 

освіти та установ 

області (закупівля 

обладнання для 

харчоблоків) на 

умовах: 

• співфінансування 70% 

з обласного бюджету, 

30% з місцевого 

бюджету 

• сільські селищні 

громади 

використовують для 

опорних закладів, а 

міські для закладів з 

контингентом не 

менше 400 осіб 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

Обласний бюджет 

– 8500,0 

Бюджети сіл, 

селищ, міст –  

3643,0 

Забезпечення 

сучасним 

обладнанням їдалень 

(харчоблоків) для 

приготування 

здорового та 

збалансованого 

харчування  
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2. 

 

Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю 

(вибіркових 

досліждень) 

сировини та 

продуктів 

харчування в 

закладах 

освіти 

1)Проведення 

лабораторного 

контролю за 

показниками безпеки 

сировини та продуктів, 

які використовуються 

для харчування дітей 

2024рік,

1 раз у 

квартал 

за 

окремо 

розроб-

леним 

графіком 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Безпечне, 

повноцінне 

харчування дітей 

3. Організаційна 

робота щодо 

створення умов 

для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

калорійного 

харчування 

дітей у 

закладах освіти 

1)Організація та 

проведення 

міжвідомчих обласних 

та районних (міських) 

нарад, семінарів та 

тренінгів з питань 

організації харчування 

дітей, дотримання 

вимог діючих 

санітарних норм з 

протиепідемічного 

режиму на харчоблоках 

закладах освіти, 

поширення досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей  

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Головне управління 

Держпродспоживслужби 

у Полтавській області 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання знань та 

вміння на практиці 

застосовувати вимоги 

у сферах безпечності 

та якості харчових 

продуктів, 

дотримання вимог 

санітарного 

законодавства під час 

організації та 

проведення 

харчування дітей в 

організованих 

колективах,що 

унеможливить 

виникнення 

епідемічних 

ускладнень 

4. Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним та 

збалансованим 

харчуванням  

дітей у закладах 

освіти 

1)Упровадження в 

навчальних закладах 

області приготування 

страв згідно оновлених 

збірників рецептур 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

різноманітним, 

повноцінним, 

безпечним 

харчуванням дітей 
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2)Надання 

рекомендацій щодо 

розроблення 

перспективних 

двотижневих меню з 

урахуванням нових 

норм харчування, 

надання практичної 

допомоги в оформленні 

документації, ведення 

якої регламентується 

чинним законодавством 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

 Не потребує 

фінансування  

Якісне 

документальне 

оформлення 

3)Забезпечення 

харчуванням дітей з 

особливими 

дієтичними потребами 

за рекомендаціями 

сімейних лікарів 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Територіальні громади 

Бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

У межах 

відповідних 

кошторисних 

призначень 

Забезпечення 

доброякісного, 

калорійного 

харчування 

4)Придбання продуктів 

харчування для 

закладів та установ 

освіти, які 

фінансуються з 

обласного бюджету 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

Обласний 

бюджет 

Відповідно до 

асигнувань, 

передбачених 

кошторисом  

Забезпечення 

якісними 

продуктами 

харчування 

5. Впровадженя 

та 

застосування 

системи 

НАССР 

1) Дотримання в 

закладах освіти 

постійно діючих 

процедур, заснованих 

на принципах системи 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Комунальна установа 

"Центр фінансово-

статистичного аналізу 

та матеріально-

Обласний 

бюджет 

500,0 Отримання 

безпечного 

харчування  
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критичних точках 

НАССР 

технічного 

забезпечення освітніх 

закладів" Полтавської 

обласної ради 

2) Моніторинг 

практичного 

застосування процедур 

заснованих на 

принципах системи 

НАССР  

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує  Отримання 

безпечного 

харчування  

3) Організаціія 

проведення навчань по 

застосуванню системи 

НАССР 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Обласний 

бюджет, 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

За рахунок 

кошторисів 

Висококваліфікован

ий персонал 

харчоблоку 

6. Надання 

рекомендацій 

для 

проведення 

тендерних 

процедур на 

постачання 

продукції та 

сировини в 

установленом

у порядку з 

урахуванням 

Методичних 

рекомендацій 

щодо 

методології 

особливостей 

здійснення 

закупівель у 

сфері 

організації 

харчування  в 

закладах 

освіти 

1) Підготовка 

необхідного переліку 

документів для пос 

тачальників 

харчування, необхідних 

для постачання у 

заклади освіти 

2024 рік Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 Не потребує Постачання до 

закладів освіти 

сировини та 

продукції належної 

якості 

 


