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1.Загальні положення
1.1.Положення про Раду з питань організації харчування Сумського державного
університету (далі – Положення) укладено з метою визначення її функцій, складу,
відповідних прав, відповідальності, порядку організації її роботи та взаємодії з
іншими підрозділами.
1.2.Рада з питань організації харчування (далі – Рада) – є дорадчо-консультаційним
органом, який відповідно до цього Положення, виробляє стратегію розвитку
комплексу громадського харчування (далі – КГХ) СумДУ в сфері забезпечення якості
організації харчування.
1.3.Діяльність Ради ґрунтується на принципах колегіальності та гласності
обговорення питань, віднесених до її завдань.
1.4.У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, нормативною
базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, наказами ректора
університету.
1.5.Положення розміщується в електронному Реєстрі чинної нормативної бази в
розділі «Соціальні питання» офіційного сайту університету.
2.Організаційні принципи та форми роботи Ради
харчування

з

питань організації

2.1 Раду очолює її голова – проректор за розподілом повноважень.
2.2. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора за поданням Голови
Ради з питань організації харчування. До складу Ради входять представники
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керівництва
КГХ,
профспілкової
організації
студентів,
студентського
самоврядування, голова представницького органу профспілкових організацій, а також
інші співробітники та студенти.
2.3.Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше 4 разів на рік.
2.4.Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше
половини членів Ради.
2.5.У засіданнях Ради мають право брати участь запрошені особи.
2.6.Рада періодично, але не рідше ніж один раз на півріччя, заслуховує звіт
начальника КГХ, також можуть заслуховуватися звіти інших посадових осіб КГХ.
2.7.Piшення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні
i оформлюються протоколом. Кожен член Ради має один голос.
3. Функції та завдання Ради з питань організації харчування
3.1.Рада є складовою системи забезпечення контролю за належними умовами
організації та здійснення повноцінного харчування співробітників та осіб, що
навчаються, Сумського державного університету.
3.2.Рада розробляє стратегічні цілі і завдання, здійснює управління, контроль та
координацію дій КГХ, а також сприяє впровадженню розробленої стратегії у
практику роботи КГХ.
3.3.Основними завданнями Ради є:
− проведення моніторингу щодо відповідності умов обслуговування гігієнічним і
санітарним нормам;
− організація, координація адміністративного та громадського контролю за
якістю послуг, що надаються КГX;
− вплив на покращення якості харчування, розширення асортименту страв;
− вплив на цінову політику, контроль за дотриманням правил торгівлі та
наданням послуг;
− узагальнення позитивного досвіду (у т.ч. інших установ);
− розгляд перспективних та річних планів роботи КГХ;
− надання пропозицій ректору щодо вдосконалення системи роботи КГХ;
− проведення опитування щодо діяльності КГХ та якості послуг, що надаються;
− контроль за дотриманням умов праці співробітників КГХ та сприяння щодо їх
поліпшення.

4. Прикінцеві положення
4.1.Це Положення вводиться в дію наказом ректора на підставі рішення вченої ради
університету.
4.2.3міни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора, або наказом
ректора за рішенням Вченої ради університету або відповідного дорадчого органу. У
такому ж порядку Положення скасовується.
4.3.Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його вимог
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несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних обов’язків.
4.4.Визначити таким, що втратило чинність попередня версія даного положення.
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