РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
( друга сесія)
РІШЕННЯ
23.12. 2015

м. Рубіжне

№ 2/31

Про міську Програму «Організація
харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Рубіжного на
2016 – 2017 роки»

Заслухавши інформацію заступника міського голови Сидоренкової Л.Р. про
організацію харчування дітей, на підставі ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства»,
розглянувши рішення виконавчого комітету від 18.12.2015, на підставі рекомендацій
постійної комісії міської ради з соціальних питань від 18.12.2015р., керуючись п. 22 ч. 1 ст.
26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму «Організація харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Рубіжного на 2016-2017 роки» (додаток).
2. Міському фінансовому управлінню забезпечити щорічне фінансування на
виконання міської Програми «Організація харчування у загальноосвітніх навчальних
закладах міста Рубіжного на 2016 – 2017 роки».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з соціальних питань.

Міський голова

С.І.Хортів

Додаток

до рішення
Рубіжанської міської ради
від 23.12. 2015 р. № 2/31
МІСЬКА ПРОГРАМА
«Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Рубіжного на
2016-2017 роки»
1. Підстава для розробки Програми:
Конституція України, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402 (зі
змінами). Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» від 05.04.1994 № 226 (зі змінами). Постанова Кабінету
Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06. 2002 № 856 (зі змінами). Постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання
яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» від 02.02.2011 № 116.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»
від 01.06.2005 № 242/329. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 №
620/563.
Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних
рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від
01.08.2006 № 265 (зі змінами). Розпорядження голови Луганської обласної державної
адміністрації «Про регулювання цін на продукцію громадського харчування, що
реалізується в загальноосвітніх, професійно-техничних та вищих навчальних закладах» від
11.08.2009 № 886. Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.2009 № 886»
від 22.01.2014 № 39. Закон України « Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України від 28.12.2014 № 76-VIII.
2. Мета Програми:
- забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист;
- сприяння збереженню здоров’я учнів міста, забезпечення всіх школярів раціональним,
якісним та безпечним харчуванням під час навчального процесу та
літнього
оздоровлення, впровадження нових технологій приготування їжі й різноманітних форм
обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста;
- здійснення харчування учнів м. Рубіжне за місцем навчання дітей у їдальнях або через
буфети, що знаходяться у приміщеннях основних будівель загальноосвітніх навчальних
закладів:
- обов’язкове забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт;
дітей, позбавлених батьківського піклування; учнів із малозабезпечених сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям", учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл за рахунок коштів
місцевого бюджету;
- обов’язкове забезпечення харчуванням учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл, які
вимушено залишили місце постійного проживання, відповідно до реєстру осіб, вимушено
переселених у місто Рубіжне, наданого УПСЗН, за рахунок коштів місцевого бюджету;
- забезпечення інших категорій учнів, викладацького та обслуговуючого персоналу
загальноосвітніх шкіл харчуванням за власні кошти;
- оптимізація вартості харчування;
- збільшення кількості учнів, охоплених харчуванням.

3. Розробник Програми:
управління освіти Рубіжанської міської ради.
4. Термін реалізації Програми: 2016 -2017 р.р.
5. Виконавці Програми:
- виконавчий комітет Рубіжанської міської ради,
- управління освіти Рубіжанської міської ради,
- управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради,
- переможець конкурсних торгів, який здійснює харчування школярів (далі переможець
конкурсних торгів)
6. Заходи виконання Програми:
враховуючи особливості організації харчування у місті та з метою здешевлення вартості
харчування розподілити заходи виконання програми наступним чином:
виконавчий комітет Рубіжанської міської ради:
- встановлює вартість харчування для учнів 5-11 класів пільгових категорій та вимушених
переселенців, для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл в межах бюджетних асигнувань;
- за потребою в межах бюджетних асигнувань встановлює інші категорії учнів для
забезпечення харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету;
управління освіти:
- надає на безоплатній основі без стягнення орендної плати переможцю конкурсних торгів
приміщення харчоблоків їдалень, підсобних приміщень, буфетів з технологічним
обладнанням;
- в межах запланованих витрат здійснює оплату опалення, холодної води, електричної
енергії, спожитої при наданні послуг харчування в загальноосвітніх школах, у
приміщеннях, наданих в позичку;
- організує вивіз твердих відходів, дезінсекцію та дератизацію та здійснює оплату в межах
запланованих витрат;
- організує придбання меблів для шкільних їдалень, технологічного обладнання,
устаткування для харчблоків;
- забезпечує переможцю конкурсних торгів вільний доступ до переданого майна щоденно
та в період літнього оздоровлення, крім вихідних днів, святкових та канікулярних днів;
контролює граничні надбавки на харчування для учнів, викладацького та
обслуговуючого персоналу загальноосвітніх шкіл;
управління житлово-комунального господарства:
- забезпечує виконання необхідних капітальних ремонтних робіт.
переможець конкурсних торгів:
- надає послуги харчування в загальноосвітніх школах у їдальнях або через буфети, що
знаходяться у приміщеннях основних будівель загальноосвітніх навчальних закладів;
- забезпечує належний санітарно-технічний стан виробничих приміщень;
виконує роботи по ремонту, технічному обслуговуванню, утриманню технологічного
обладнання виробничих приміщень, здійснює заміну вузлів та деталей теплового та
холодильного обладнання за власні кошти;
- забезпечує посудом, кухонним інвентарем, спецодягом, миючими та дезінфікуючими
засобами в відповідності з діючими нормами для підприємств громадського
харчування за власні кошти;
- організовує доставку власним спеціалізованим транспортом необхідних продуктів,
напівфабрикатів, вивіз тари з їдалень загальноосвітніх закладів за власні кошти;
- здійснює прийняття на роботу спеціалізованого персоналу для надання послуг з
харчування на умовах трудового або цивільно-правового договору, виплачує йому
заробітну плату та забезпечує проходження медичних оглядів цих працівників за власні
кошти.
7. Ресурсне фінансування Програми:
місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені діючим законодавством.

Фінансування Програми в частині витрат на обов’язкове харчування здійснюється за
рахунок коштів, запланованих на організацію харчування учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах (код 2230, КФК 070201)
Фінансування Програми в частині витрат на комунальні послуги здійснюється за рахунок
коштів, запланованих на витрати на комунальні послуги у загальноосвітніх навчальних
закладах (код 2274, 2273, 2271, 2272, 2240, КФК 070201).
Фінансування Програми в частині придбання обладнання та устаткування здійснюється за
рахунок коштів, запланованих на придбання у загальноосвітніх навчальних закладах (код
2210, 3110, КФК 070201).
Конкретні обсяги ресурсів на реалізацію Програми визначається щорічно при формування
місцевого бюджету.
Перелік заходів і завдань Програми
Найменування
заходу
Забезпечення учнів
якісним і
збалансованим
харчуванням

Фінансування
витрат

Орієнтовні обсяги виконання, тис. грн.
загальний
обсяг

Управління освіти
Рубіжанської
5555,45
міської ради

2016
рік

2017
рік

2670,45

2885,0

600,00

600,00

600,00

600,00

Придбання інвентарю
Управління освіти
для харчоблоків,
Рубіжанської
40,00
посуду для
міської ради
приготування їжі й
харчування учнів

20,00

20,00

Управління освіти
Придбання меблів для Рубіжанської
1000,00
міської ради
столових

500,00

500,00

1899,00

904,00

904,00

12,00

6,00

6,00

Придбання
Управління освіти
навчальним закладам Рубіжанської
1200,00
міської ради
технологічного
устаткування.
Ремонт приміщень
столових

Забезпечення
оплати
енергоносіїв,
водопостачання та
водовідведення,
опалення.
Забезпечення
оплати
дератизації,
дезінфекції,
вивізу твердих
відходів

Управління
житловокомунального
господарства
Рубіжанської
міської ради

1200,00

Управління освіти
Рубіжанської
міської ради

Управління освіти
Рубіжанської
міської ради

8. Розпорядник коштів:
управління освіти Рубіжанської міської ради
управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради.
Заступник міського голови
Секретар міської ради

Л.Р. Сидоренкова
В.І. Соловйов

