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ПОЛОЖЕННЯ
Про Раду з питань
організації харчування СумДУ
І. Цілі та завдання
1.1. Рада з питань організації харчування (далі – Рада) створюється з метою
визначення, розгляду і затвердження стратегії розвитку комплексу
громадського харчування (далі КГХ) СумДУ та сприяння її реалізації на
практиці.
1.2. Основні завдання Ради:
- організація, координація адміністративного та громадського контролю
за якістю послуг що надаються комплексом громадського харчування;
- 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 опитувань щодо діяльності КГХ та якості послуг, що
надаються;
- контроль за дотриманням умов праці співробітників КГХ та сприяння
щодо їх поліпшення;
- опрацювання Положень щодо стимулювання господарської діяльності
КГХ та внесення їх на затвердження у встановленому порядку.
ІІ. Організація діяльності
2.1. Раду очолює проректор з НПР та соціальних питань.
2.2. До складу Ради, якій затверджується наказом ректора, входять
представники керівництва КГХ,
профспілкової організації студентів,
студентського
самоврядування,
голова
представницького
органу
профспілкових організацій, а також інші співробітники та студенти, які
мають певний досвід із відповідних профільних питань.
2.3. Усі члени Ради беруть активну участь у формуванні ідей, творчому
підході до визначення перспектив розвитку КГХ і вдосконаленні організації
харчування студентів, викладачів та співробітників СумДУ.
2.4. Рада періодично, але не рідше ніж один раз на півріччя, заслуховує звіт
начальника КГХ; також можуть заслуховуватися звіти інших посадових осіб
КГХ.

ІІІ. Зміст та основні етапи роботи
3.1. Рада здійснює постановку стратегічних завдань, управління, контроль,
координацію дій КГХ, а також сприяє впровадженню розробленої стратегії у
практику роботи КГХ.
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