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Про Обласну програму «Дітям Вінниччини - безпечне харчування» на
2019- 2021 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування», законів України «Про охорону дитинства», «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою
забезпечення повноцінного, якісного та збалансованого харчування дітей в
школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів
харчування та сировини, враховуючи висновок постійної комісії обласної
Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Обласну Програму «Дітям Вінниччини - безпечне
харчування» на 2019- 2021 роки (далі - Програма), що додається.
2. Рекомендувати:
2.1. Районним державним адміністраціям, районним радам, міським
радам міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам
забезпечити виконання заходів Програми відповідно до повноважень.
2.2. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Вінницькій
області, Департаменту освіти та науки Вінницької облдержадміністрації,
власникам та керівникам закладів освіти області, в межах повноважень,
організувати виконання та контроль виконання заходів, передбачених
Програмою.
3. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів державного
бюджету, що виділяються Головному управлінню Держпродспоживслужби
для здійснення заходів державного нагляду та інших джерел, незаборонених
законодавством.
4. Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, районним
державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст

обласного значення, об’єднаним територіальним громадам, власникам
(керівникам) закладів освіти інформувати про хід виконання Програми
Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області один раз
на рік до 25 грудня, для узагальнення та інформування обласної Ради до 15
січня.
5.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму,
духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.) та з питань
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

СЛ
Голова обласної Ради

ОЛІЙНИК

Додаток 1
до рішення 38 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 26.06.2019 року № 831

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Обласної програми «Дітям Вінниччини - безпечне харчування»
на 2019 - 2021 роки
1.

Ініціатор розроблення Головне управління
Програми
Держпродспоживслужби у Вінницькій
області
2. Назва нормативного
Стаття 5 Закону України «Про охорону
документу, на основі дитинства» від 26 квітня 2001 року
якого розроблено
№ 2402-ІИ
Програму
3. Розробник Програми Головне управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій
області
4. Співрозробники
Департамент освіти та науки Вінницької
Програми
обласної державної адміністрації
5. Відповідальний
Головне управління
виконавець Програми Держпродспоживслужби у Вінницькій
області
6. Учасники Програми
Головне управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій
області, Департамент освіти та науки
Вінницької обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, об’єднані територіальні
громади, міські ради міст обласного
значення
2019 - 2021 роки
7. Термін реалізації
Програми
8. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми
9. Загальний обсяг
4 100, 00 тис. грн.
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми
10. Основні джерела
Державний бюджет
фінансування
Програми

Обласна програма «Дітям Вінниччини - безпечне харчування» на 20192021 роки (далі-Програма) визначає заходи розв’язання проблеми щодо
забезпечення підростаючого покоління безпечними продуктами харчування,
що дозволить запобігти виникненню групових спалахів інфекційних хвороб
та харчових отруєнь, а достатнє забезпечення якісними харчовими
продуктами позитивно вплине на стан їхнього здоров’я.
Програму розроблено відповідно до статті 5 Закон України «Про охорону
дитинства», Закону України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів», Закону України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»,
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну
середню освіту», ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу», Наказу МОЗ України від 24.03.2016р. № 234
«Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних
закладів», Інструкції з організації харчування
дітей у дошкільних
навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від
17.04.2006р. № 298/227, Порядку організації харчування дітей у навчальних
та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ України та
МОН
України
від
01.06.2005
№
242/329,
Обов’язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції
тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини,
комбікормів, вітамінних препаратів та інші, які необхідно проводити в
державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких
видається ветеринарне свідоцтво (ф-2).
При розробці Програми враховувалися пропозиції Департамент освіти та
науки Вінницької обласної державної адміністрації, федерації профспілок
області, структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

гл
Заступник голови
обласної Ради

Додаток 2
до рішення 38 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 26.06.2019 року № 831

Обласна програма
«Дітям Вінниччини - безпечне харчування»
на 2019 - 2021 роки
І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.
На сучасному етапі однією з найважливіших передумов збереження та
зміцнення здоров’я підростаючого покоління, запобігання виникненню
групових спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь є достатнє
забезпечення якісними харчовими продуктами та організація належних і
безпечних умов харчування дітей в організованих колективах.
На сьогоднішній день, стан здоров’я дітей, як в Україні так і в
Вінницькій області викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх
років зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом
різних
негативних
факторів
соціально-економічного,
екологічного,
психоемоційного характеру та порушенням в організації харчування дітей. В
результаті, кожна десята дитина в Україні має патологію шлунковокишкового тракту.
У Вінницькій області
протягом останніх 5 років
відмічається
негативна тенденція з погіршення показників здоров'я школярів. Якщо при
вступі до школи 30 % першокласників мають 1 групу здоров'я то на час
завершення навчання здоровими залишаються не більше 6 % випускників.
Впродовж останніх років у дітей поступово зростають показники
захворюваності на такі "дорослі” хвороби, як виразка шлунку та 12-палої
кишки, лише за рік вони зросли з 2 % до 2,6 %; гастрити і дуоденіти зросли
з 78,4 % до 79,3 %; диспепсії - з 39,6 % до 43,1 %; жовчнокам'яна хвороба - з
1,9 % до 2,2 %; функціональні розлади шлунку у дітей 15-17 років зросли з
175% до 196,6%.
Зростання зазначених показників є наслідком незбалансованої та не
раціональної їжі, нерідко сумнівної якості та не завжди безпечної.
При вивченні стану харчування школярів були зроблені висновки, що
забезпечення дитячого організму білками тваринного походження не
перевищує 30 %, при необхідності 60 %, а жирами рослинного походження
становить 40%, при фізіологічній потребі - близько 20 %. Продуктові набори
в обмеженій кількості включають м'ясні та рибні страви, кисломолочні
продукти, натуральні соки.
В ході здійснення заходів державного нагляду у закладах дошкільної та
загальної середньої освіти було досліджено 334 проби готових страв на
бактеріологічне забруднення, з них 96 проб (28 %) не відповідали вимогам
діючих норм (Україна - 4 %). Це є наслідком грубих порушень операторами

ринку загальних гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими
продуктами та правил особистої гігієни. Високі показники нестандартних
проб
були зареєстровані у закладах Чернівецького району-70%,
Калинівського
та
Крижопільського
50%,
Оратівського
та
Погребищенського районів - по 30%. Моніторингові дослідження на ринку
молочних продуктів в області виявили 16 % випадків фальсифікацій (по
Україні - 4%). Даний факт вимагає попереджувальних
заходів щодо
недопущення постачання фальсифікату в дитячі організовані колективи.
Також було досліджено 7200 змивів на умовно-патогенну мікрофлору з
кухонного обладнання, одягу та рук працівників дитячих харчоблоків,
виявлено 573 (8 %) позитивних проб (по Україні - 5%). Найвищі показники
позитивних змивів були зареєстровані у дитячих закладах Бершадського
району - 34 %, Чернівецького та Теплицького районів 28 % та 26 %
відповідно.
Збереження здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом
організації якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є
пріоритетним напрямком державної політики на сучасному етапі, що вимагає
посилення роботи в цьому напрямку.
II. Мета Програми.
Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та
збалансованого харчування дітей в школах, дошкільних закладах, постачання
безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, залучення до
постачання продуктів харчування сільськогосподарських виробників та
переробних підприємств області.
Програма відповідає Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція), затверджена
Рішенням 38 сесії 6 скликання Вінницької обласної Ради від 24 червня 2015
року № 893: Стратегічна ціль 5 «Розвиток соціальної і туристичної сфери
області», Операційна ціль 5.1. «Підвищення рівня якості освіти, оновлення її
змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки», очікувальним
результатом якої є покращення умов навчання і виховання дітей. Для
створення відповідних умов навчання та виховання дітей навчальні заклади
повинні забезпечити їх безпечне харчування. Заходи обласної Програми
«Дітям Вінниччини - безпечне харчування» якраз і направленні на реалізацію
цієї Цілі.
III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та
етапи виконання Програми.
Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом: посилення
цілеспрямованого лабораторного контроль безпечності та якості сировини та
продуктів
харчування, які використовуються для харчування дітей,
посилення державного нагляду за дотриманням вимог діючих санітарних

норм з дотримання протиепідемічного режиму на харчоблоках та буфетах
дитячих навчальних та дошкільних закладів, 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 за дитячими закладами, недопущення для
харчування дітей сировини або продуктів харчування сумнівної якості та
небезпечних для здоров’я дітей.
Програму передбачається виконати протягом трьох років.
IV. Завдання Програми та результативні показники.
Основними завданнями є:
- покращення роботи мережі шкільних їдалень та буфетів;
- дотримання норм харчування та калорійності страв;
- вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
- проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної і
безпечної продукції і сировини за участю територіальних представників
Головного управління Держпрдспоживслужби;
забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в
дошкільних закладах та закладах освіти, де здійснюється харчування дітей;
- контроль за картотекою страв, своєчасне погодження двотижневих
перспективних меню;
- лабораторний контроль безпечності та якості сировини та продуктів
харчування, які використовуються для харчування дітей.
Виконання Програми дасть змогу:
- зберегти здоров’я дітей, запобігти виникненню гострих кишкових інфекцій
та харчових отруєнь в шкільних та дошкільних закладах області, проводити
100 % відновлення життєвих сил дітей шляхом організації якісного,
повноцінного харчування.
- забезпечити лабораторний контроль безпечності харчових продуктів в
дитячих дошкільних та шкільних закладах та зменшити ризик негативного
впливу на здоров’я дітей бактеріально забруднених готових страв на 24 %,
забруднення хімічної етіології - на 12%;
- забезпечити дитячі організми білками тваринного походження до 60 %,
жирами рослинного походження до 20 %.
ІУ.І. Показники продукту:
За показниками ефективності та якості реалізація заходів Програми
призведе до зменшення питомої ваги
нестандартних проб харчових
продуктів в закладах освіти по мікробіологічному та санітарно-хімічному
забрудненню до показника в середньому по Україні - 4 %, що зведе до
мінімуму можливості виникнення епідемічних ускладнень.

V. Напрями діяльності і заходи Програми.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

1.

Організаційна
робота щодо
створення
умов для
забезпечення
повноцінного,
якісного та
калорійного
харчування
дітей в школах
та дошкільних
закладах

2019-2021
Організація та
роки
проведення
міжвідомчих
обласних та
районних
(міських) нарад,
семінарів та
тренінгів з питань
організації
харчування дітей,
дотримання вимог
діючих санітарних
норм 3
протиепідемічного
режиму на
харчоблоках та в
буфетах дитячих
закладів,
поширення
досвіду роботи у
сфері харчування
дітей.
2019-2021
Покращення
роки
роботи мережі
шкільних їдалень
та буфетів,
шляхом
безперечного
виконання

2.

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування,
тис. грн.
2019

Термін
виконання
заходу

Головне Управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області,
Департамент освіти та
науки Вінницької ОДА,
райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення,
об’єднанні територіальні
громади (ОТГ)

Райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення
об’єднанні територіальні
громади, власники та
керівники закладів
освіти

Бюджети районів та
бюджети міст
обласного значення і
ОТГ
Позабюджетні кошти

Очікуваний
результат

2021

№

2020

Обласної

Напрямки діяльності та заходи
програми «Дітям Вінниччини —безпечне харчування» на 2019- 2021 роки

Не потребує
фінансування.

Отримання
знань та вміння
на практиці
застосовувати
вимоги діючих
санітарних
норм при
організації та
проведенні
харчування
дітей в
організованих
колективах, що
усуне
можливість
виникнення
епідемічних
ускладнень.

В межах фінансування
закладів освіти

Забезпечення
дітей якісними
та безпечними
продуктами
харчування

і-----

3.

4.

5.

6.

виконання
нормативних
вимог з їх
облаштування та
утримання
Дотримання норм
харчування та
калорійності страв

2019-2021
роки

Вдосконалення
професійного
рівня працюючих
у сфері
забезпечення
харчування дітей

2019-2021
роки

Контроль за
картотекою страв,
своєчасне
погодження
двотижневих
перспективних
меню
Проведення
комісійних
перевірок
готовності
навчальних
закладів до роботи
в новому
навчальному році.

2019-2020
роки

Райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення
об’єднанні територіальні
громади, власники та
керівники закладів
освіти
Райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення
об’єднанні територіальні
громади, власники та
керівники закладів
освіти

Бюджети районів та
бюджети міст
обласного значення і
отг
Позабюджетні кошти

Райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення
об’єднанні
територіальні
громади, власники та
керівники закладів
освіти

В межах фінансування
закладів освіти, що
виділяються на
харчування дітей

В межах фінансування
закладів освіти

Керівники та власники
дитячих закладів
Не потребує
фінансування.

2019-2021
роки

Головне Управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області,
Департамент освіти та
науки Вінницької ОДА,
Головне управління
ДСНС у Вінницькій
області, Управління
праці у Вінницькій
області,
райдержадміністрації,
міські ради міст

Не потребує
фінансування.

Забезпечення
повноцінним та
калорійним
харчуванням

Покращення
рівня надання
послуг та
забезпечення
безпечним і
якісним
харчуванням
дітей
Забезпечення
доброякісного
харчування

Забезпечення
безпечної
роботи
закладів освіти
у новому
навчальному
році

7.

8.

Організація та
здійснення
лабораторного
контролю
сировини та
продуктів
харчування в
дитячих
закладах

Проведення
лабораторних
досліджень
об’єктів
санітарних заходів
(питної води,
готових страв на
калорійність та
мікробіологічне
забруднення,
змивів 3
навколишнього
середовища та
обладнання,
обстеження
декретованого
контингенту) в
процесі
здійснення
планових та
позапланових
заходів
державного
нагляду за
дитячими
закладами
Проведення
лабораторного
контролю за
показниками
безпеки сировини
та продуктів, які
використовуються
для харчування
дітей

2019-2021
роки,
відповідно до
окремо
затверджених
планів

обласного значення,
об’єднанні територіальні
громади (ОТГ),
керівники власники
закладів освіти
Головне Управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області

Державний бюджет

Відсутність
епідемічних
ускладнень,
збереження
здоров’я дітей

690,0

2019-2021
роки, 1раз в
квартал за
окремо
розробленим
графіком

690,0

700,0

Безпечне,
повноцінне
харчування
дітей

Головне Управління
Державний бюджет
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
670,0

680,0

670,0

9

10

Забезпечення
різноманітним,
повноцінним
та
збалансованим
харчуванням
дітей в школах
та дошкільних
закладах

Впровадження в
навчальних
закладах області
приготування
страв за
«Збірником
рецептур страв
для харчування
дітей шкільного
віку в
організованих
освітніх та
оздоровчих
закладах», за
редакцією
Клопотенка Є.В.
Надання
рекомендацій
щодо розроблення
перспективних
двотижневих
меню 3
урахуванням
нових розробок,
надання
практичної
допомоги в
оформленні
документації,
ведення якої
регламентується
діючим
законодавством
при організації та
проведенні дітей в
навчальних
закладах.

2019-2021
роки

2019-2021
роки

Райдержадміністрації,
міські ради міст
обласного значення
об’єднанні територіальні
громади, власники та
керівники закладів
освіти

Головне Управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області

Не потребує
фінансування.

Забезпечення
різнома
нітним,
повноцінним,
безпечним
харчуван
ням дітей

Не потребує
фінансування.
Якісне
документальне
оформлення

Обласної

Ресурсне забезпечення
програми «Дітям Вінниччини - безпечне харчування» на 2019 - 2021 роки.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання
Програми
обсяги ресурсів всього, в тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
інші місцеві бюджети
кошти небюджетних джерел

2019 рік
тис. грн

2020 рік
тис. грн

2021 рік
тис. грн

1360,0
1360.0

1370,0
1370,0

-

-

1370,0
1370,0
-

-

-

-

-

-

-

Всього витрат на виконання
Програми,
тис. грн
4100,0
4100,0
-

Показники продукту обласної програми «Дітям Вінниччини —безпечне харчування» на 2019-2021 роки

1

1

2

2
Питома вага проб харчових
продуктів, що не
відповідають нормативним
документам по
мікробіологічному
забрудненню
Питома вага проб харчових
продуктів, що не
відповідають нормативним
документам по хіміко
токсикологічному
забрудненню)

Вихідні
дані на
початок
дії
програми

Одиниця
виміру

№ з/п

Назва
показника

Показники ефективності та якості

4

3

відсотки

відсотки

І етап виконання програми
2021 рік
2020
2019 рік
рік

28%

16%

21 %

12%

7

6

5

14%

8%

4%

4%

Всього за період дії
програми (або до кінця дії
програми)

8
Зменшення питомої ваги
нестандартних проб по
мікробіологічному
забрудненню на 24 %, до
показника в середньому по
Україні - 4 %
Зменшення питомої ваги
нестандартних проб по
санітарно-хімічних
показниках на 12 %, до
показника в середньому по
Україні - 4 %

УІ.Система управління та контролю за ходом виконання Програми.
Координація та контроль виконання заходів Програми покладається на Головне управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області.
Інформацію про виконання Програми для узагальнення подається відповідальними за виконання до Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області щорічно до 25 грудня.
Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області про хід виконання заходів Програми інформує Вінницьку
обласну Раду до 15 січня щорічно.

Г\

Заступник голови обласної Ради

М. Кременюк

