
 

 

 

        

        

               

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого  2014 року        №  404 

смт. Голованівськ 
 

Про затвердження районної  

програми «Шкільне молоко» 

на 2014-2015роки 
 

З метою безкоштовного забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів району молоком, збагаченим вітамінами і комплексом мінеральних 

речовин, зміцнення здоров’я школярів, відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України  від 07 листопада  2012 року №865-р  та  керуючись пунктом 

16 частини 1  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити районну програму «Шкільне молоко» на 2014-2015роки 

(додається). 

2. Рекомендувати районній державній адміністрації при уточненні 

районного бюджету на 2014рік та при формуванні районного бюджету на 

2015рік передбачати видатки на реалізацію заходів програми. 

3. Рекомендувати районній державній адміністрації та Управлінню 

ветеринарної медицини в Голованівському районі до 01 вересня 2014року 

розробити механізм закупівлі молока та здійснення контролю та нагляду за 

безпечністю та якістю продукції тваринництва. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я, 

праці та соціального захисту населення. 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 



 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради  

від 28 лютого 2014року  

№ 404 
 

Районна програма  

«Шкільне молоко» на 2014-2015роки 

 

І. Загальні положення 

Програма розроблена з метою реалізації загальнодержавних стратегічних 
пріоритетів у сфері забезпечення високоякісним дитячим харчуванням, 
визначених Державною цільовою соціальною програмою розвитку виробництва 
продуктів дитячого харчування на 2014-2015 роки, затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року №870,  та розпорядження 
Кабінету Міністрів України  від 07 листопада  2012 року №865-р на виконання 
нових соціальних ініціатив Президента України щодо підвищення рівня 
соціального захисту населення, у першу чергу дітей, які найбільше потребують 
захисту і уваги держави. 

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. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає 
питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, 
навчання і виховання. На даний час викликає занепокоєння погіршення стану 
здоров’я учнів, про що свідчать наслідки профілактичних оглядів. 
Відслідковується негативний перерозподіл дітей шкільного віку за медико-
соціальними групами.  

Одна з причин погіршення стану здоров’я учнівської молоді – 
недосконалість раціонів шкільного харчування, зокрема недостатнє вживання 
молока та молочних продуктів. У той же час молоко є повноцінним у 
біологічному відношенні продуктом харчування, який містить всі необхідні 
інгредієнти, що знаходяться в оптимальному співвідношенні і найповніше 
задовольняють потреби інтенсивного росту дитини.   

Розв’язання зазначених проблем можливе за умови затвердження і 
реалізації цієї Програми. 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є створення умов для збереження здоров’я дітей 
шляхом введення в якості обов’язкового додаткового компоненту в раціон 
харчування школярів молока, збагаченого вітамінами і комплексом 
мінеральних речовин.  

 
ІІІ. Визначення оптимального способу розв’язання проблеми  

Можливі два способи розв’язання проблеми, що передбачають: 
перший (обмежений) - вирішення питань на рівні районної державної 

адміністрації  без відповідної підтримки підприємств – виробників продуктів 
дитячого харчування; 



другий (оптимальний) - розроблення взаємопов’язаних завдань і заходів                         
з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме поліпшенню якості 
харчування школярів, формуванню у них усвідомленого відношення до 
здорового харчування.  

Найбільш ефективним є другий спосіб.  
 

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми 
Проблему передбачається розв’язати шляхом: 
- введення в раціон учнів початкових класів молока, збагаченого 

вітамінами і комплексом мінеральних речовин, в обсязі, визначеному 
затвердженими нормами харчування у навчальних закладах; 

- впровадження нових технологій в організації харчування; 

- залучення працівників медичних установ до проведення моніторингу 

стану здоров’я учнів; 

- організації та проведення заходів з проблем здорового способу життя                         

за участю усіх учасників навчально-виховного процесу та громадськості. 

Програма передбачена на період до 2015 року. 

 

V. Завдання і заходи Програми 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення учнів початкових класів молоком у межах обов’язкового 

шкільного харчування; 

- впровадження освітніх програм для дітей, учителів та батьків щодо 

важливості молока у формуванні здоров’я дітей і підлітків; 

- створення єдиної системи постачання молока загальноосвітнім 

навчальним закладам району; 

- удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації 

витрат на її функціонування. 

Завдання і заходи з виконання Програми визначені в додатку 1. 

VІ. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року: 

- удосконалити систему дитячого шкільного харчування; 

- сформувати навички правильного та здорового харчування; 

- зміцнити здоров’я учнівської молоді; 

- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. 

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 2. 

VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2014-2015 роки становить 

187574  гривень ( на рік  93787 грн) за рахунок коштів  районного бюджету. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання 

завдань і заходів Програми.



 
Додаток 2 

до районної програми 

«Шкільне молоко» на 2014-

2015роки 

 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

виконання районної програми «Шкільне молоко» 

 

Найменування завдання 

Найменування 

показників 

виконання 

завдання 

Значення за показниками 

усього у тому числі за 

роками 

2014 2015 

1. Створення єдиної системи 

постачання молока в                                        

загальноосвітні навчальні 

заклади 

1. Моніторинг 

споживачів 

 

2. Кількість 

укладених угод 

 

3. Кількість меню 

3 

 

 

3 

 

 

3 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2. Забезпечення учнів 

початкових класів 

загальноосвітніх навчальних  

закладів молоком 

 Кількість учнів 2004 1002 1002 

3. Удосконалення 

управління системою 

організації харчування, 

оптимізації витрат на її 

функціонування 

1. Моніторинг 

 

2. Кількість 

перевірок 

 

2 

 

60 

1 

 

30 

1 

 

30 

4. Впровадження освітніх 

програм для дітей, учителів та 

батьків щодо важливості 

молока у формуванні 

здоров’я дітей і підлітків 

 

 

1. Кількість 

зустрічей  

 

2. Кількість 

семінарів 

 

3. Кількість 

учнівських 

наукових робіт 

 

60 

 

 

60 

 

 

1 

 

30 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Назва Програми Районна програма «Шкільне молоко» 

2. Ініціатор розроблення Програми Перший заступник голови районної 

державної адміністрації 

3. Розробник Програми  Управління агропромислового 

розвитку районної державної 

адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління агропромислового 

розвитку районної державної 

адміністрації 

5. Учасники Програми Відділ освіти районної державної 

адміністрації 

6. Термін реалізації Програми 2014 - 2015 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Районний 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

187574 гривень 

8.1. у тому числі бюджетних коштів  187574 гривень 

8.1.1. з них коштів районного бюджету: 187574 гривень 

  По відділу освіти районної 

державної адміністрації на 

забезпечення загальноосвітніх 

навчальних  закладів молоком, 

всього, 

187574 гривень 

 у тому числі за роками:  

 

 

2014 рік -   93787  гривень 

2015 рік -   93787 гривень 

9. Очікувані кінцеві результати 

виконання Програми 

- удосконалення   системи   дитячого 

шкільного  харчування; 

- формування   навичок   правильного                

та  здорового  харчування; 

- зміцнення здоров’я учнівської 

молоді; 

- забезпечення    раціонального    та 

ефективного використання 

бюджетних коштів 

 

 

 


