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Заходи 

щодо реалізації Концепції поліпшення продовольчого забезпечення  
та якості харчування населення Запорізької області на 2005-2006 роки  

 
1. Обґрунтування необхідності розроблення заходів  

по поліпшенню продовольчого забезпечення та якості  
харчування населення 

 
 Харчування населення є глобального соціально-економічною проблемою, 
розв’язання якої потребує консолідації зусиль на національному та 
регіональному рівні. 
 Стан здоров’я людини великою мірою залежить від способу життя, в 
тому числі від харчування. 
 Світовий досвід свідчить, що нераціональне та незбалансоване 
харчування є одним з найважливіших факторів ризику у виникненні серцево-
судинних та онкологічних захворювань, діабету, остеопорозу, карієсу, 
виснаження та інших патологічних станів. 
 На світовому рівні визначено основні проблеми у сфері харчування, що 
потребують розв’язання, зокрема: 

наявність харчових продуктів у достатній кількості; 
доступність харчових продуктів для всіх верств населення; 
безпечність харчових продуктів для здоров’я; 
раціональне харчування. 
Стан харчування населення є однією з найважливіших проблем і для 

Запорізької області. 
За даними Держкомстату найбільша частка сукупних витрат 

домогосподарств припадає на харчування (близько 62 відсотки), але рівень 
споживання ними основних харчових продуктів залишається низьким, а 
раціони харчування – незбалансованими. Порівняно з 2000 роком на 10-15 
відсотків скоротилося споживання м’яса, овочів, фруктів, яєць. При цьому 
фактичне споживання цих біологічно цінних продуктів залишається нижче 
фізіологічних норм. У той же час збільшилося споживання картоплі та 
рослинних жирів (на 10-15 відсотків). 

Загальнодержавними на сьогодні є проблеми туберкульозу, хвороб 
органів травлення, ендокринних захворювань і порушень обміну речовин, 
патології вагітних і ряду інших захворювань, розв’язання яких неможливе без 
поліпшення харчування населення.  

Зростає кількість хворих, які страждають на хронічну патологію, хвороби 
з обтяжливим перебігом, що потребує особливо витратних технологій 
лікування. 
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Особливе занепокоєння викликає стан харчування дітей. Сучасні наукові 
дослідження підтверджують, що завдяки повноцінному харчуванню у дитячому 
віці формуються механізми, які зумовлюють стан здоров’я у майбутньому. 

Досвід багатьох країн світу свідчить, що спрямоване на забезпечення всіх 
груп населення повноцінне, раціональне харчування дає позитивні результати в 
знижені рівня захворюваності та поліпшенні показників його здоров’я. 

 
2. Мета і завдання заходів щодо реалізації  

Концепції поліпшення продовольчого забезпечення  
та якості харчування населення  

 
Метою заходів щодо реалізації Концепції є: 
забезпечення доступності харчових продуктів у достатній кількості й в 

широкому асортименті для всіх верст населення; 
забезпечення функціонування ефективної державної системи контролю за 

якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини; 
підвищення рівня культури харчування з урахуванням національних 

традицій і світового досвіду; 
посилення пропаганди серед населення принципів раціонального 

харчування; 
збільшення обсягу використання у вітчизняному виробництві харчової 

продукції високоякісної сировини і мінімізувати використання з цією метою 
генетично модифікованої сировини. 
 

3. Впровадження 
 

У сфері забезпечення доступності  
харчових продуктів у достатній кількості 

 
 

 1. Організувати роботу щодо забезпечення гарячим харчуванням усіх 
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. 
 
 

Протягом навчального року Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 
 

 2. Забезпечити функціонування системи надання адресної допомоги 
малозабезпеченим верстам населення, людям похилого віку та певним 
категоріям непрацездатних громадян. 
 
 

Постійно Головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, райдержадмі-
ністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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  3. Вжити заходи щодо збільшення виділення коштів на харчування 
хворих у лікувально-профілактичних закладах області. 
 

 
Постійно Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, головні лікарі 
ЛПЗ області 

 
 

У сфері розвитку вітчизняного виробництва харчових продуктів  
і продовольчої сировини 

 
 

 4. Сприяти запровадженню на підприємствах харчової промисловості 
сучасних технологій виробництва харчових продуктів, збагачених вітамінами, 
преміксами, мінеральними та іншими харчовими речовинами. 
 
 

Постійно Головні управління облдержадмі-
ністрації: сільського господарства і 
продовольства, економіки, райдерж-
адміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
 

 5. Для підвищення урожайності сільськогосподарських культур і 
продуктивності тваринництва застосувати високопродуктивні та екологічно 
збалансовані агроекосистеми. 
 
 

Постійно Головне управління сільського 
господарства і продовольства 
облдержадміністрації 

 
 

 6. Створити достатні, сприятливі умови для організації торгівлі на 
ринках, магазинах харчових продуктів товаровиробників. 
 
 

2005 рік  Райдержадміністрації, міськвиконко-
ми міст обласного значення 

 
 

 7. Сприяти запровадженню нових технологій з метою збільшення 
виробництва збалансованих кормів для тваринництва. 
 
 

Постійно Головне управління сільського 
господарства і продовольства 
облдержадміністрації 
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 8. З метою збільшення обсягів реалізації продовольчих товарів, 
сільськогосподарської продукції продовжити реконструкцію та будівництво 
нових ринків у містах та районах області. 
 
 

2005-2006 роки Райдержадміністрації, міськвиконко-
ми міст обласного значення, головне 
управління економіки облдержадмі-
ністрації 

 
 

 9. Відновити торговельну мережу продуктами дитячого харчування та 
продовжити формування широкого асортименту цієї продукції в торговельній 
мережі. 
 
 

2005 рік  Райдержадміністрації, міськвиконко-
ми міст обласного значення, обласна 
спілка споживчих товариств  

 
 

 10. Розглянути питання та вжити заходів щодо вводу в дію підприємства 
по випуску дитячих молочних продуктів. 
 
 

2005 рік  Головні управління облдержадмі-
ністрації: сільського господарства і 
продовольства, економіки 
 
 

 11. Сприяти виробництву харчових продуктів, особливо безалкогольних 
напоїв, що не вміщують цукрозамінники, консерванти. 
 
 

2005-2006 роки  Райдержадміністрації, міськвиконко-
ми міст обласного значення 
 
 

У сфері забезпечення якості та безпеки  
харчових продуктів і продовольчої сировини 

 
 

 12. Посилити державний нагляд за якістю продукції у сфері оптової 
торгівлі.  
 
 

2005 рік ДП “Запорізький регіональний 
державний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” 
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 13. Проводити акредитацію лабораторій контролю безпеки сировини і 
харчових продуктів з метою встановлення їх технічної компетенції. 
 
 

Постійно ДП “Запорізький регіональний 
державний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації”, 
Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція 

 
 

 14. Для створення сучасної інструментальної та аналітичної бази 
контролю  придбати 36 одиниць лабораторного обладнання, необхідного для 
виконання лабораторних досліджень харчових продуктів на показники безпеки 
(мінералізатор “Темос експрес”, аналізатор “Флюорат”, газовий хроматограф, 
сушильні шафи, автоклави, термостати та інше) 
 
 

2005-2006 роки Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція 

 
 

 15. Провести акредитацію випробувального центру обласної санітарно-
епідеміологічної станції у системі УкрСЕПРО згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 
17025 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 
лабораторій”. Впровадити у лабораторіях систему управління якістю, яка 
повинна відповідати вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025. 
 
 

2005 рік Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція 

 
 

 16. Розглянути питання щодо впровадження в області порядку 
обов’язкового підтвердження відповідності безпеки сировини та харчових 
продуктів підприємствами, виробниками, які поставляють продукцію для 
харчування у дитячі, загальноосвітні навчальні заклади та забезпечення 
контролю за його виконанням. 
 
 

2005-2006 роки Головне управління облдержадмі-
ністрації сільського господарства і 
продовольства, райдержадміністрації, 
ДП “Запорізький регіональний 
державний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” 
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 17. Забезпечити державний санітарно-епідеміологічний лабораторний 
контроль харчових продуктів на показники безпеки. 
 
 

Постійно Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція 

 
 

 18. Проводити комплексні перевірки підприємств харчової промисловості 
на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виробництві 
харчових продуктів. 
 
 

Постійно Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція, міськрайсан-
епідстанції, ДП “Запорізький 
регіональний державний центр стан-
дартизації, метрології та сертифікації” 

 
 

 19. Поширювати досвід роботи підприємств, що досягли найвищих 
результатів у сфері управління якістю, зокрема через засоби масової інформації 
та мережу Інтернет, а також інформувати пересічного громадянина стосовно 
продуктів харчування, які існують на споживчому ринку України з 
роз’ясненням їх споживчих властивостей.  
 
 

Постійно Райдержадміністрації, міськвиконко-
ми міст обласного значення, ДП 
“Запорізький регіональний держав-
ний центр стандартизації, метрології  
та сертифікації” 

 
 

 20. Забезпечувати організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу 
якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України” на 
регіональному етапі. 
 
 

Щорічно ДП “Запорізький регіональний 
державний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації”, 
управління у справах преси та 
інформації, прес-служба облдерж-
адміністрації 
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 21. Проводити моніторинг стану створення на підприємствах харчової 
промисловості систем управління якістю харчових продуктів. 
 
 

Постійно ДП “Запорізький регіональний 
державний центр стандартизації, 
метрології та сертифікації” 

 
 

У сфері забезпечення раціонального харчування населення 
 

 22. Відновити в штатному розписі лікувально-профілактичних закладів 
області посади лікарів-дієтологів та дієтсестер.  
 
 

2005 рік Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, головні лікарі 
ЛПЗ області 

 
 

 23. Включити питання організації раціонального харчування лікарів і 
вихованців дошкільних навчальних закладів у курсову перепідготовку 
педагогів при Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти. 
 
 

Постійно     Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 
 

 24. Забезпечити обов’язкове викладання в загальноосвітніх школах 
предметів основи безпеки життя, фізична культура, здоров’я. 
 
 

Постійно     Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 
 

 25. Посилити через семінари, конференції, консультпункти, батьківські 
вітальні пропаганду серед батьківської громадськості щодо принципів 
раціонального харчування . 
 
 

Постійно     Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
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 26. Здійснювати систематичне вивчення стану харчування хворих у 
лікувально-профілактичних закладах області, учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, вихованців дошкільних навчальних закладах, у дитячих 
оздоровчих закладах. 
 
 

Постійно     Обласне управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, управління 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція, міськрай-
санепідстанції 
 
 

 27. Відновити елементи дієтичного харчування на підприємствах 
громадського харчування, організувати дієтичне харчування на промислових 
підприємствах області, особливо для категорії осіб, що працюють у шкідливих 
умовах. 
 
 

2005 рік Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
міст обласного значення, керівники 
промислових підприємств 

 
 

  28. Для підвищення інформування населення з питань культури 
харчування розробити освітні програми з пропаганди принципів раціонального 
харчування та забезпечити інформування населення через засоби масової 
інформації. 
 
 

2005 рік  Запорізька обласна санітарно-
епідеміологічна станція, управління 
охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації, управління у справах преси 
та інформації 

 
 
 
 

Заступник голови, 
керівник апарату  
облдержадміністрації                       Г.Ф. Коваленко  


