РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
( 46 сесія)
РІШЕННЯ
«28» березня 2018

м. Рубіжне

№ 46/14

Про виконання у 2017 році міської
Програми «Організація харчування у
загальноосвітніх навчальних закладах
міста Рубіжного на 2016 - 2017 роки»

Заслухавши інформацію про хід виконання у 2017 році міської Програми
«Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Рубіжного на 2016 2017 роки», затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 23.12.2015 № 2/31, на
підставі рекомендацій постійної комісії міської ради з соціальних питань від «21»березня
2018 р., керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію про хід виконання у 2017 році міської Програми «Організація
харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Рубіжного на 2016 - 2017 роки»,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 23.12.2015 № 2/31, взяти до відома
(додається).
2.
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 28 березня 2018 р. №46/14
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання у 2017 році міської Програми «Організація харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Рубіжного на 2016 - 2017 роки», затверджену рішенням
Рубіжанської міської ради від 23.12.2015 № 2/31.

З метою організації виконання завдань в галузі освіти, концентрації зусиль і ресурсів
на розв'язання найгострішої проблеми в місті, рішенням Рубіжанської міської ради від
23.12.2015 № 2/31 «Про міську Програму «Організація харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах міста Рубіжного на 2016 - 2017 роки» (зі змінами) (далі Програма)
визначені головні пріоритети та заходи забезпечення соціального захисту дітей шкільного
віку.
Робота структурних підрозділів управління освіти, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів малого та середнього підприємництва протягом 2017 року була спрямована на
виконання Програми з урахуванням визначених пріоритетів.
На виконання заходів Програми на 2017 рік кошти заплановані в сумі 5253,6 тис. грн.,
використані в сумі 4919,0 тис.грн.
№

Заходи

1

Встановити вартість
харчування для учнів
5-11 класів пільгових
категорій та
вимушених
переселенців, для учнів
1-4 класів
загальноосвітніх шкіл
в межах бюджетних
асигнувань
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;
учнів 5-11 класів
загальноосвітніх шкіл,
які вимушено
залишили місце
постійного
проживання,
відповідно до реєстру
осіб, вимушено
переселених у місто

2

Інформація про виконання

Рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської
ради від 06.12.2016 № 504 встановлено вартість
одноразового харчування учнів загальноосвітніх шкіл
міста за один день відвідування:
- для учнів 1-4 класів – 14 грн. 00 коп. (у тому числі
ПДВ);
- для учнів 5-11 класів (згідно Міських програм та
пільгової категорії) – 15 грн. 00 коп. (у тому числі
ПДВ)
Управління освіти забезпечило за рахунок коштів
місцевого бюджету
Харчування учнів 1-4 класів – 1736 осіб.
Харчування учнів 5-11 класів пільгових категорій, а
саме:
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування та учнів із малозабезпечених сімей – 135
осіб.
Харчування учнів-переселенців 5-11 класів – 85 осіб.

Обсяги фінансування
(вартість)
Заплановано:
4241355,00 грн.

Витрачено:
3906966,81 грн.

3

4

5

6

7

Рубіжне
Надати на безоплатній
основі без стягнення
орендної плати
переможцю
конкурсних торгів
приміщення
харчоблоків їдалень,
підсобних приміщень,
буфетів з
технологічним
обладнанням

Здійснювати оплату
опалення, холодної
води, електричної
енергії, спожитої при
наданні послуг
харчування в
загальноосвітніх
школах, у
приміщеннях, наданих
в позичку, організувати
вивіз твердих відходів,
дезінсекцію та
дератизацію
Забезпечувати
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

Надавати послуги
харчування в
загальноосвітніх
школах у їдальнях або
через буфети, що
знаходяться у
приміщеннях основних
будівель
загальноосвітніх
навчальних закладів
Забезпечити належний
санітарно-технічний
стан
виробничих
приміщень;
виконувати роботи по
ремонту, технічному
обслуговуванню,
утриманню
технологічного
обладнання
виробничих
приміщень,
здійснювати заміну
вузлів та деталей
теплового та
холодильного

Рішенням Рубіжанської міської ради від 24.04.2014 №
42/59 управлінню освіти дозволено укладати договір
позички з переможцем конкурсних торгів.
Договір позички переукладено 23 січня 2017 року з
переможцем конкурсних торгів, а саме на: приміщення
харчоблоків їдалень, підсобних приміщень, буфетів з
технологічним обладнанням.
Для забезпечення належних умов при організації
харчування харчоблоки кожного загальноосвітнього
навчального закладу забезпечені технологічним
(електроплити, сковорідки, жарочні шафи) та
холодильним обладнанням (холодильні камери,
холодильники), але не в повному обсязі.
Управління освіти в межах запланованих витрат
здійснило оплату
Водопостачання
Електропостачання
Теплопостачання
Вивіз тв. відходів, дератизація

28973,35 грн.
595371,98 грн.
137783,48 грн.
3902,00 грн.

Розпорядженнями міського голови від 23.02.2017 № 19
та
20.06.2017 № 54 управлінню освіти та
Комунальному
навчально-виховному
комплексу
«Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради
Луганської області дозволено укладати договори
оренди з переможцем конкурсу.
Укладено 10 договорів оренди

Відшкодування водопостачання, електропостачання,
теплопостачання, вивіз тв. відходів, дератизація

За кошти підприємця,
який орендує
приміщення для
організації роботи
буфетів.

Послуги
харчування
надаються
переможцем
конкурсних
торгів
у
їдальнях
кожного
загальноосвітнього навчального закладу

Для забезпечення належних умов при організації
харчування харчоблоки загальноосвітніх навчальних
закладів забезпечені додатковим технологічним та
холодильним обладнанням за потребою. У кожному
загальноосвітньому навчальному закладі встановлені
водонагрівачі для забезпечення проточною гарячою
водою. Здійснюється
заміна вузлів та деталей
теплового та холодильного обладнання
Харчоблоки постійно поповнюються кухонним
посудом, роздрібним інвентарем, інструментами.
Їдальні забезпечені миючими та дезінфікуючими
засобами (кальцинована сода, хлоросан).

За кошти місцевого
бюджету було
придбано:
1. Обладнання для
приготування їжі
(Сковорода електрична
СЕМ – 0,5; Шафа
жарова ШЖЕ – 2) на
загальну суму 40999,00
грн.
2. Комплекти посуду
(2377 комплектів) на
загальну суму 198194,00
грн.
3. Холодильне
обладнання

обладнання
забезпечувати посудом,
кухонним інвентарем,
спецодягом, миючими
та дезінфікуючими
засобами

8

9

10

11

12

(холодильник) на
загальну суму 6799,00
грн.

Організувати доставку
власним
спеціалізованим
транспортом
необхідних продуктів,
напівфабрикатів, вивіз
тари з їдалень
Прийняття на роботу
спеціалізованого
персоналу для надання
послуг з харчування,
виплата
заробітної
плати за власні кошти.
Організація
роботи
буфетів у приміщеннях
основних
будівель
загальноосвітніх
навчальних закладів

Для організації харчування переможець конкурсних
торгів забезпечує щотижневу поставку якісних
продуктів власним спеціалізованим транспортом

Забезпечується
належний санітарно технічний
стан
орендованих
приміщень
Забезпечено виконання
необхідних поточних
ремонтів
та
капітальних ремонтних
робіт
у
межах
запланованих витрат

Переможець конкурсних торгів прийняв на роботу
спеціалізований персонал, виплачує йому заробітну
плату та забезпечує проходження медичних оглядів.

За кошти переможця
конкурсних торгів

Для забезпечення належних умов організації роботи
буфетів кожен загальноосвітній навчальний заклад
забезпечено технологічним обладнанням (теплові
вітрини, холодильні вітрини, чаераздатчики,).
Приміщення буфетів оснащено новою меблюю.
У роботі буфетів використовується сучасний
одноразовий посуд, відповідно до діючих норм для
підприємств громадського харчування.
Забезпечується щоденна поставка якісних харчових
виробів власним спеціалізованим транспортом.

За кошти підприємця,
який орендує
приміщення для
організації роботи
буфетів.

Приміщення буфетів забезпечені миючими та
дезінфікуючими
засобами
(кальцинована
сода,
хлоросан, септомак).

За кошти підприємця,
який орендує
приміщення для
організації роботи
буфетів.
В межах запланованих
витрат по управлінню
житлово-комунального
господарства
Рубіжанської міської
ради Луганської області

Начальник управління освіти
Секретар міської ради

За кошти переможця
конкурсних торгів
використовуються
водонагрівачі (10 шт.)
Холодильне обладнання
7 одиниць
Каструлі 62 одиниці
Кухонні відра 68
одиниць
Комплекти посуду 1000
комплектів
Кухонне обладнання
(електросковороди,
чайники, тази, розноси,
миски та ін.).
За кошти переможця
конкурсних торгів

Виконано поточний ремонт харчоблоку ЗШ № 8.

О.В. Обаполенко
В.І. Соловйов

