РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)

РІШЕННЯ
від «30 » листопада 2018 р.

м. Рубіжне

№67/21

Про внесення змін у міську Програму
«Організація харчування у закладах
загальної середньої освіти міста
Рубіжного на 2018-2020 роки»

На виконання пункту 3 статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту»,
наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 №1205 «Про затвердження
Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», спільного наказу
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від
01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у
навчальних та оздоровчих закладах», з метою поліпшення роботи з охорони здоров'я
дітей, пропаганди здорового способу життя серед дітей, підвищення відповідальності за
безпеку і якість продуктів харчування, продовольчої сировини та готової продукції,
контролю додержання у закладах освіти вимог санітарно-гігієнічних і санітарнопротиепідемічних правил і норм, на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з
соціальних питань від 21 листопада 2018 року, 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. Внести у міську Програму «Організація харчування у закладах загальної середньої
освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки», затверджену рішенням Рубіжанської міської ради
Луганської області від 20.12.2017 № 37/8, наступні зміни:
1.1. Викласти «Заходи виконання Програми» в такій редакції:
«Враховуючи особливості організації харчування у місті, розподілити заходи виконання
програми таким чином:
Рубіжанська міська рада Луганської області:
- встановлює вартість харчування (грошові норми) для учнів 1-11 класів пільгових
категорій та для учнів 1-4 класів непільгових категорій, вартість харчування учнів у
таборах відпочинку з денним перебуванням закладів загальної середньої освіти за один
день відвідування за рахунок коштів місцевого бюджету в межах бюджетних асигнувань;
- встановлює вартість харчування (грошові норми) для учнів 5-11 класів непільгової
категорії та для учнів 1-4 класів, які відвідують ГПД, вартість харчування учнів у таборах
відпочинку з денним перебуванням закладів загальної середньої освіти за один день
відвідування за кошти батьків;

- за потребою в межах бюджетних асигнувань визначає інші категорії учнів для
забезпечення харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету;
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області:
- організовує придбання необхідних продуктів харчування;
- у межах запланованих витрат здійснює оплату енергоносіїв, опалення, водопостачання та
водовідведення, спожитих при організації харчування учнів закладів загальної середньої
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету;
- організовує вивіз відходів, дезінсекцію та дератизацію, здійснює оплату в межах
запланованих витрат;
- організовує придбання меблів для шкільних їдалень, технологічного обладнання,
устаткування, холодильного обладнання, посуду, кухонного інвентарю, спецодягу,
миючих та дезінфікуючих засобів для харчоблоків у межах запланованих витрат;
- забезпечує виконання необхідних поточних ремонтів приміщень у межах запланованих
витрат;
- надає в оренду приміщення, технологічне обладнання (за потребою) для організації
роботи буфетів;
- забезпечує підприємцям, які орендують приміщення, для організації роботи буфетів
вільний доступ до орендованого майна щоденно та в період літнього оздоровлення, крім
вихідних днів, святкових та канікулярних днів.
управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради Луганської
області:
- забезпечує виконання необхідних капітальних ремонтних робіт у межах запланованих
витрат;
керівники закладів загальної середньої освіти:
- забезпечують та несуть відповідальність за організацію харчування всіх учнів;
- забезпечують та несуть відповідальність за належний санітарно-технічний стан
виробничих приміщень;
- забезпечують та несуть відповідальність за виконання ремонтних робіт, технічне
обслуговування, утримання технологічного обладнання виробничих приміщень, заміну
вузлів та деталей теплового та холодильного обладнання, наявність у достатній кількості
посуду, кухонного інвентарю, спецодягу, миючих та дезінфікуючих засобів;
- забезпечують та несуть відповідальність за наявність необхідних продуктів харчування,
вивіз тари з їдалень закладів загальної середньої освіти;
- забезпечують та несуть відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та
продовольчої сировини, готової продукції;
- забезпечують та несуть відповідальність за прийняття на роботу спеціалізованого
персоналу для організації харчування згідно штатного розпису, за проходження медичних
оглядів цими працівниками;
орендатор:
- організує роботу буфетів у приміщеннях основних будівель закладів загальної середньої
освіти;
- забезпечує належний санітарно - технічний стан орендованих приміщень;
- забезпечує посуд, необхідне обладнання, спецодяг, миючі та дезінфікуючі засоби
відповідно до діючих норм для підприємств громадського харчування за власні
кошти;
- забезпечує відшкодування використаної електричної енергії;
- інші умови використання приміщень встановлюються договором оренди.

1.2. Викласти Прогнозовані обсяги та джерела фінансування в такій редакції:
Прогнозовані обсяги та джерела фінансування
Обсяги фінансування у тому числі за
роками (тис.грн.)
Джерело
Найменування заходу
фінансування
Загальний
2018 рік 2019 рік
2020 рік
обсяг
Забезпечення учнів
Кошти
1932,62
1932,62
якісним та
місцевого
збалансованим
бюджету
харчуванням
Придбання продуктів
Кошти
11812,85
1632,39 4951,59
5228,87
харчування
місцевого
бюджету
Інші джерела
6050,37
2942,79
3107,58
фінансування
Оплата праці та
нарахування на
заробітну плату
(КПКВК 0611020,
КПКВК 0611161, КЕКВ
2111, КЕКВ 2120)

Кошти
місцевого
бюджету

3731,69

735,34

1457,37

1538,98

127,53

134,67

Придбання миючих
Кошти
засобів, засобів для
місцевого
чищення та прання,
бюджету
господарчого інвентарю

262,20

Придбання у заклади
загальної середньої
освіти технологічного
устаткування

Кошти
місцевого
бюджету
Інші джерела
фінансування

1944,97

1200,00

362,34

382,63

Кошти
місцевого
бюджету
Інші джерела
фінансування
Придбання обладнання Кошти
та інвентарю для
місцевого
харчоблоків, посуду для бюджету
приготування їжі й
Інші джерела
харчування учнів
фінансування

1628,00

600,00

500,00

528,00

585,82

400,00

90,38

95,44

Придбання меблів для
їдалень

1276,23

750,00

255,95

270,28

Ремонт приміщень
їдалень

Кошти
місцевого
бюджету
Інші джерела
фінансування

Забезпечення оплати
енергоносіїв,
водопостачання та
водовідведення,
опалення

Кошти
місцевого
бюджету

2551,03

1000,00

754,39

Забезпечення оплати за
проведення атестації
робочих місць у
їдальнях

Кошти
місцевого
бюджету

102,00

2,88

102,00

25,48

8,00

8,50

Забезпечення оплати
Кошти
дератизації, дезінфекції, місцевого
вивозу відходів
бюджету
Всього:

31906,12

8261,23

11552,82

796,64

8,98

12092,07

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з соціальних питань.

Міський голова

С. Хортів

