
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.10. 2019 № 363 

                 м. Золотоноша  

 

Про соціальну столову у Золотоніському міському центрі соціальної допомоги 

 

З метою поліпшення соціального обслуговування вразливих верств 

населення міста, враховуючи клопотання центру соціальної допомоги 

(16.10.2019 № 1926), керуючись п.2 „а” ст.28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в  Україні ”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити положення про „Соціальну столову” Золотоніського міського 

центру соціальної допомоги ( додаток 1).  

2. Встановити тарифи на платні послуги соціальної столової з 01.11.2019 

року (додаток 2).  

3. Центру соціальної допомоги, в межах наданих повноважень, забезпечити 

виконання завдань, передбачених положенням. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Ніщенко М.Е. та управління праці та соціального захисту населення 

(Лукомська Т.Е.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неліна 52537  



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 21.10.2019 № 363 

 

 

Положення  

про «Соціальну столову»  

Золотоніського міського центру соціальної допомоги  

 

1. Загальні положення 

1.1. Соціальна столова є обов’язковим складовим елементом структури 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги. 

1.2. Основною метою діяльності соціальної столової є поліпшення 

соціального обслуговування ветеранів, одиноких непрацездатних громадян та 

інвалідів, які мають знижену рухову активність чи повну залежність від 

сторонніх осіб. 

1.3. У своїй діяльності соціальна столова керується Конституцією України, 

законами України, актами  Президента України,  Кабінету Міністрів України, 

Положеннями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

розпорядженнями та наказами директора Центру, а також – цим положенням. 

1.4. Соціальна столова призначена для організації харчування категорій 

осіб з числа:  

- громадян похилого віку, сукупний дохід яких не перевищує 1,5 

прожиткові мінімуми; 

- інваліди, сукупний дохід яких не перевищує 1,5 прожиткових мінімумів;  

- громадяни,  не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю і не мають рідних , які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в 

установленому порядку; 

- інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі ( із числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більш, як чотири місяці ), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, 

дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний 

сукупний дохід родини нижчий ніж 1,5 прожиткові мінімуми для сім'ї; 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з 

безробіттям і зареєстровані в Державній службі зайнятості, як такі, що шукають 

роботу, постраждали від стихійного лиха, катастрофи (і мають на своєму 

утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), 

якщо середньомісячний сукупний дохід родини нижчий, ніж прожитковий 

мінімум для сім'ї; 

- особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування від 

18 до 23 років, які не мають доходи у зв’язку з випуском інтернатного закладу 

або виведення з прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу в період 

пошуку роботи; 



- одинока матір/батько, які перебувають у декретній відпустці по догляду 

за дитиною та мають сукупний дохід менше 1,5 прожиткових мінімуми.  

1.5. Соціальна столова знаходиться в приміщені Центру соціальної 

допомоги за адресою: вул. Благовіщенська, 87, м.Золотоноша. 

1.6. В соціальній столовій передбачено безкоштовне харчування в локації 

Центру соціальної допомоги та послуга на платній основі для осіб, які не мають 

права на безкоштовне харчування, та доставка гарячих обідів за місцем 

проживання. Тариф розраховується Центром та затверджується виконавчим 

комітетом Золотоніської МР.  

1.7. Для отримання права на харчування соціальній столовій одержувачу 

необхідно звернутися в Золотоніський міський центр соціальної допомоги та 

надати пакет документів: 

1.7.1. Заява; 

1.7.2 Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу 

в сторонній допомозі, а також довідку на відсутність інфекційних захворювань; 

1.7.3. Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені 

будинку, осіб; 

1.7.4. Розмір доходів на особу або кожного члена родини; 

1.7.5. Акт обстеження матеріально-побутових умов; 

1.7.7. Визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної 

послуги; 

1.7.8. Індивідуальний план надання соіцальної послуги; 

1.7.9. Договір про надання соціальної послуги; 

1.7.0. Згода на збір та обробку персональних даних. 

1.8. Харчування сторонніх осіб у соціальній столові заборонено відповідно 

до чинного законодавства. 

1.9. Питання, що не неврегульовані даним положення, вирішуються в 

індивідуальному порядку. 

1.10. Перегляд тарифів на гарячі обіди та доставку переглядаються 

Центром та затверджуються виконавчим комітетом Золотоніської міської ради 

щоквартально, враховуючи індекс інфляції, сезонність та зміну цінової 

політики на продукти харчування, енергоносіїв, паливо. 

 

2. Порядок прийому заявок та умови надання послуги 

2.1. Послуга соціальної столової надається безкоштовно, в межах 

бюджетних асигнувань, визначений на даний вид діяьності, або за плату, згідно 

затвердженого тарифу. 

2.2. Організація роботи по прийому заявок здійснюється працівнком 

Центру. Замовник надає Центру визначений п.1.7. пакет документів. 



2.3. Заявки приймаються за три дні до отримання послуги (в особливах 

випадках – не менше ніж за одну добу). Заявка реєструється в журналі Обліку 

заяв на гарячі обіди. 

2.4. Гарячі обіди надаються на постійній основі, періодично та за потреби, 

(згідно визначених потреб в наданні соціальної послуги). 

2.5. Розрахунок за гарячі обіди на платній основі проводиться згідно акту 

виконаних робіт та оплачується Замовником не пізніше 25-го числа поточного 

місяця.   

 

3. Обов’язки працівників Центру 

3.1. Забезпечення повноцінним, збалансованим харчуванням категорій осіб 

з числа вказаних в п.1.4. даного Положення. 

3.2. Забезпечення високої якості приготування їжі та високої культури 

обслуговування. 

3.3. Своєчасне забезпечення соціальної столової продовольчими товарами, 

необхідними для ведення виробничого та торгового процесу. 

3.4. Належне зберігання продуктів харчування, готування їжі з свіжих 

продуктів харчування, утримання посуду,  який використовується в організації 

приготування їжі в чистоті. 

3.5. Проведення вологого прибирання в приміщенні столової та кухні, 

обробка кухонного інвентарю розчинами, згідно із  санітарно-гігієнічними 

вимогами. 

3.6. Проходження періодичних медичних оглядів працівників, задіяних в 

процесі приготування та доставці гарячих обідів. 

3.7. Дотримання працівниками інструкцій з охорони праці з приготування 

їжі та використання обладнання згідно чинного законодавства.  

 

4. Права та обов’язки відвідувачів 

4.1. Відвідувачі мають дотримуватися загальних внутрішніх правил 

перебування в Центрі, які теж поширюються на відвідування соціальної 

столової. 

4.2. Відвідувачі повинні бережно ставитися до майна та інвентарю 

соціальної столової, з повагою ставитися до працівників Центру. 

4.3. Суворо забороняється палити, розпивати алкогольні та слабо 

алкогольні напої, здійснювати галас, використовувати приміщення соціальної 

столової для особистих потреб. 

4.4. Відвідувачі мають право на якісне обслуговування, а вразі не 

порозумінь – вимагати книгу скарг та відгуків. 

4.5. Відвідувачі беруть участь в анкетуванні, висловлюють свої поради та 

побажання. 

 



5. Моніторинг за якістю наданих послуг соціальною столовою 

Керівник Центру здійснює постійний контроль за якістю харчування 

відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму 

роботи соціальної столової та харчоблоку. 

 

 

Керуюча справами        О.В. Шакура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 21.10.2019 № 363 

 

Ціни на платні соціальні послуги  

в столові  Золотоніського міського центру соціальної допомоги 

 

Перші страви 

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Юшка полтавська з галушками 400 3,84 

2 Суп картопляний із фрикадельками 400 10,33 

3 Суп картопляний із яйцем 400 2,00 

4 Капусняк запорізький  400 4,29 

5 Борщ український  400 5,92 

6 Юшка горохова із салом 400 4,09 

7 Суп із рибними фрикадельками  400 9,12 

8 Суп картопляний із гречкою  400 2,57 

9 Розсольник  ленінградський  400 4,59 

10 Суп  картопляний із пшоном 400 3,09 

11 Суп  картопляний із рисом  400 5,34 

12 Суп  з макаронами 400 2,58 

13 Курячий бульйон з лапшою 400 1,82 

 

 

Страви з картоплі та овочів 

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Картопля тушкована з капустою  300 10,99 

2 Пюре з картоплі  200 4,92 

3 Пюре  з гороху  200 2,37 

4 Печеня по – домашньому  270 12,89 

5 Капуста тушкована 250 3,87 

6 Соус  томатний  100 1,53 

 

 



 

Гарніри 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Каша пшенична 200 2,76 

2 Макарони з маслом  200 1,86 

3 Каша гречана 200 3,61 

4 Каша пшоняна  200 1,15 

 

Страви з риби  

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Риба в овочах  100 13,11 

2 Котлета рибна 95 7,50 

3 Оселедці з цибулею 100 5,54 

4 Риба смажена 120 14,0 

5 Кнелі рибні 100 7,29 

 

 

Страви з м'яса  

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Тефтелі з рисом та м’ясом   170 16,45 

2 Відбивна з курячого філе  100 10,89 

3 Зрази картопляні з м’ясом   190 13,46 

4 Печінка в сметанному соусі 150 6,62 

5 Куриця відварна з рисом 60/150 15,57 

6 Котлета м'ясна  125 13,87 

7 Битки з печінки   75 5,09 

8 Голубці українські   200 18,72 

9 Ковбаса варена 100 9,50 

10 Пельмені 200 13,82 

11 Плов із птицею 270 21,47 

12 Голубці ліниві з м'ясом та рисом 60|150 11,0 

13 Гуляш із птицею 100 12,47 

 



 

Молочні страви 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Каша пшоняна молочна 200 4,78 

2 Сирно-морковний пудинг 120/15 6,79 

3 Каша геркулесова молочна 200 3,58 

4 Сирники по - київськи 150 7,64 

5 Молочна  манна каша  200 4,96 

6 Молочні макарони 200 4,73 

7 Запіканка сирно- манна  200 8,99 

8 Ліниві вареники  200/25 11,94 

9 Манники із сиром  300 10,79 

10 Каша пшоняна з гарбузом 200 5,25 

11 Вермішелева запіканка із сиром  200 7,14 

12 Каша гречана молочна 200 4,45 

13 Каша рисова молочна 200 4,33 

 

Страви з борошна 

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Вареники із свіжої капусти   210 2,75 

2 Пампушки із часником   130 2,48 

3 Присканці із повидлом   150 4,12 

4 Пиріжки з яблуками  250 3,42 

5 Вареники з картоплею та печінкою  210 6,10 

 

Салати 

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Салат із буряка  100 1,50 

2 Яйце варене 1 шт 1,90 

3 Помідор свіжий  100 2,80 

4 Салат "Рубін" 100 1,40 

5 Помідор солоний 100 0,95 

6 Огірок солоний 100 1,55 

7 Салат із солоних огірків та квашеної капусти 100 1,50 

 

 



 

Напої 

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Чай  200 0,28 

2 Компот із свіжих фруктів 200 1,78 

3 Какао 200 4,90 

4 Сік 200 2,53 

4 Йогурт 200 5,38 

 

 

№ 

п/п 

Назва   страв Вага 

блюда 

(г) 

Ціна 

1 Хліб житній  110 1,78 

2 Печиво 50 2,10 
 

Платна  соціальна  послуга з доставки гарячих обідів за місцем      

проживання 

 

                           
№ 

п/п 

Назва   страв Термін 

доставки 

Ціна 

1 Доставка обідів  30 хв 13,50 

 

 
Керуючий справами       О.В. Шакура 
 


