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УКРАЇНА

НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
_________ СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

____________№_________
Про районну програму
«Шкільне молоко»

З метою безкоштовного забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних
закладів району молоком, збагаченим вітамінами і комплексом мінеральних речовин,
зміцнення здоров’я школярів, відповідно до вимог п.3 підсумків розширеного
засідання робочої групи обласного комітету з економічних реформ «Розвиток
сільського господарства та земельна реформа» від 22 липня 2013 року №01-26/337/3,
керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
В И Р I Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму «Шкільне молоко» (далі - Програма), що
додається.
2. 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

М. ЧЕПІЖАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 24 сесії районної ради
шостого скликання
_____________________№_______

РАЙОННА ПРОГРАМА
«Шкільне молоко»
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва Програми
Ініціатор розроблення Програми

Районна програма «Шкільне молоко»
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Очікувані
кінцеві
виконання Програми

Районний

5545787грн.
5545787грн..
5545787грн..

5545787грн.
2014 рік - 171952грн.
2015 рік - 373835грн.

результати - удосконалення системи дитячого
шкільного харчування;
- формування навичок правильного
та здорового харчування;
- зміцнення здоров’я учнівської молоді;
- забезпечення
раціонального
та
ефективного використання бюджетних
коштів.

1. 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 2012-2016 роки, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 15 серпня 2011 року №870, 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. Частка
абсолютно здорових дітей зменшується з 46,2 відсотка п’ятирічного віку до 37,0
відсотків випускників, тоді як питома вага дітей, які мають хронічні захворювання,
навпаки зростає від 1,1 відсотка до 7,0 відсотків.
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.
2. 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.
3. 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Обсяги та джерела фінансування Програми
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5545787грн.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.

