РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(54 сесія)
РІШЕННЯ
27 червня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 54/12

Про вартість харчування
у закладах загальної
середньої освіти
міста Рубіжного

На виконання статті 21 Закону України « Про загальну середню освіту», статті 5,
статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», міської Програми «Організація
харчування у закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки»,
затверджену рішенням Рубіжанської міської ради від 20.12.2017 № 37/8, 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 та з метою сприяння збереженню здоров’я
учнів міста і забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним
харчуванням, на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з соціальних питань
від « 20 » червня 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. Інформацію про вартість харчування (грошові норми) у
середньої освіти міста Рубіжного взяти до відома (додається).

закладах

загальної

2. Затвердити з 01.09.2018 року вартість одноразового харчування учнів у закладах
загальної середньої освіти за один день відвідування (грошові норми) за кошти місцевого
бюджету:
- для учнів 1-4 класів пільгової категорії – 14 грн. 70 коп. (у тому числі ПДВ);
- для учнів 1-4 класів не пільгової категорії – 9 грн. 00 коп. (у тому числі ПДВ);
- для учнів 5-11 класів пільгової категорії – 17 грн. 70 коп. (у тому числі ПДВ).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Рубіжанської
міської ради з соціальних питань.

Міський голова

С.І.Хортів

Інформація
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області до рішення Рубіжанської
міської ради від 27 червня 2018 року №54/12 «Про вартість харчування у закладах
загальної середньої освіти міста Рубіжного»
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про загальну середню
освіту» відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах
загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності,
додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів.
Для організації гарячого харчування учнів в їдальнях закладів загальної середньої
освіти рішенням Рубіжанської міської ради № 37/9 від 20.12.2017 року затверджено
міську Програму «Організація харчування у закладах загальної середньої освіти міста
Рубіжного на 2018-2020 роки». Заходами виконання Програми передбачено надання
переможцем конкурсних торгів послуг харчування для учнів 5-11 класів пільгових
категорій та для учнів 1-4 класів у їдальнях, що знаходяться у приміщеннях основних
будівель закладів загальної середньої освіти. Але на даний час у м. Рубіжному немає
організацій, комунальних підприємств тощо, які були б здатні надавати цю послугу та
взяти на себе відповідальність за безпечне харчування дітей в закладах загальної середньої
освіти.
Тому з метою продовження виконання міської Програми «Організація харчування у
закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки» управління
освіти Рубіжанської міської ради Луганської області пропонує внести зміни до цієї
Програми та розподілити залишок коштів, які було затверджено на цю послугу у сумі
2367729,00 грн.,
у тому числі
2171516,00 грн. по закладам освіти та 196213,00 грн. по КНВК
«Рубіжанський ліцей» наступним чином:
- кошти на введення додатково до штатних розписів закладів освіти працівників
їдалень (сестра медична з дієтичного харчування, кухар, підсобний робітник,
комірник) та спеціалістів до
штатного розпису
централізованої бухгалтерії
управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської області.
Всього у сумі 735343,00 грн., у тому числі 676001,00 грн. по закладам освіти та
59342,00 грн. по КНВК «Рубіжанський ліцей»
- кошти на придбання продуктів харчування шляхом проведення процедури
конкурсних торгів у системі Prozzoro
Всього у сумі 1632386,00 грн., у тому числі 1495515,00 грн. по закладам освіти та
136871,00 грн. по КНВК «Рубіжанський ліцей».
Рішенням виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 06.12.2016 № 504
було 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).
Але слід зазначити, що встановлена ціна відображає саме надання послуг харчування
для учнів 5-11 класів пільгових категорій та для учнів 1-4 класів тобто:
учасник, який бажав надати послугу представляв двотижневе примірне меню (на 10
робочих днів) у відповідності до затверджених норм харчування (у даному випадку
грошових норм), окремо для учнів 1-4 класів та для учнів 5-11 класів, погоджене
уповноваженою особою державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів. До ціни вартості одноразового харчування учнів учасник
включав дозволену торгівельну надбавку на продукцію власного виробництва: не більше
50% без урахування ПДВ до оптово – відпускної ціни продовольчих товарів та
торгівельну надбавку на закупну продукцію для подальшого перепродажу без
видозмінення: не більше 20% без урахування ПДВ до оптово – відпускної ціни
продовольчих товарів.

У зв’язку з введенням додаткових штатних одиниць працівників шкільних їдалень у
штати шкіл з 01.09.2018 року, внесенням змін до міської Програми «Організація
харчування у закладах загальної середньої освіти міста Рубіжного на 2018-2020 роки» в
частині виконання заходів Програми, залишок коштів, які залишилися до кінця року на
надання послуг харчування дозволить придбати продукти харчування за конкурентними
цінами та забезпечити дітей збалансованим та якісним харчуванням (Калькуляція
вартості 1 порції у Додатках).
Враховуючи вищезазначене, управління освіти Рубіжанської міської ради Луганської
області пропонує встановити з 01.09.2018 року вартість одноразового харчування учнів у
закладах загальної середньої освіти за один день відвідування (грошові норми) за кошти
місцевого бюджету:
- для учнів 1-4 класів пільгової категорії – 14 грн. 70 коп. (у тому числі ПДВ);
- для учнів 1-4 класів не пільгової категорії – 9 грн. 00 коп. (у тому числі ПДВ);
- для учнів 5-11 класів пільгової категорії – 17 грн. 70 коп. (у тому числі ПДВ).

Начальник управління освіти

О.В.Обаполенко

информация
управления образования Рубежанского городского совета Луганской области к решению
Рубежанского городского совета от _________ № _______ «О стоимости питания в
учреждениях общего среднего образования города Рубежного»
Согласно части третьей статьи 22 Закона Украины «Об общем среднем
образовании» ответственность за организацию питания учащихся (воспитанников) в
учреждениях общего среднего образования независимо от подчинения, типов и форм
собственности, соблюдения в них требований санитарно-гигиенических и санитарнопротивоэпидемических правил и норм возлагается на учредителей (собственников),
руководителей этих учебных заведений.
Для организации горячего питания учащихся в столовых учреждений общего
среднего образования решением Рубежанского городского совета № 37/9 от 20.12.2017
года утверждена городская Программа «Организация питания в учреждениях общего
среднего образования города Рубежного на 2018-2020 годы». Мерами выполнения
Программы предусмотрено предоставление победителем конкурсных торгов услуг
питания для учащихся 5-11 классов льготных категорий и для учеников 1-4 классов в
столовых, находящихся в помещениях основных зданий учреждений общего среднего
образования. Но в настоящее время в г.. Рубежном нет организаций, коммунальных
предприятий и т.д., которые были бы способны предоставлять эту услугу и взять на себя
ответственность за безопасное питание детей в учреждениях общего среднего
образования.
Поэтому с целью продолжения выполнения городской Программы «Организация питания
в учреждениях общего среднего образования города Рубежного на 2018-2020 годы»
управления образования Рубежанского городского совета Луганской области предлагает
внести изменения в этой Программы и распределить остаток средств, которые были
утверждены на эту услугу в сумме 2367729 00 грн.,
в том числе 2171516,00 грн. по учебным заведениям и 196213,00 грн. по КНВК
«Рубежанский лицей» следующим образом:
- средства на введение дополнительно в штатные расписания учебных заведений
работников столовых (сестра медицинская по диетическому питанию, повар, подсобный
рабочий, кладовщик) и специалистов в штатное расписание централизованной
бухгалтерии управления образования Рубежанского городского совета Луганской области.
Всего на сумму 735343,00 грн., В том числе 676001,00 грн. по учебным заведениям и
59342,00 грн. по КНВК «Рубежанский лицей»
- средства на приобретение продуктов питания путем проведения процедуры конкурсных
торгов в системе Prozzoro
Всего в сумме 1632386,00 грн., В том числе 1495515,00 грн. по учебным заведениям и
136871,00 грн. по КНВК «Рубежанский лицей».
Решением исполнительного комитета Рубежанского городского совета от 06.12.2016
№ 504 было установлено стоимость одноразового питания учащихся
общеобразовательных школ города за один день посещения:
- для учащихся 1-4 классов - 14 грн. 00 коп. (В том числе НДС);
- для учащихся 5-11 классов (согласно Городских программ и льготной категории) - 15
грн. 00 коп. (В том числе НДС).
Но следует отметить, что установленная цена отражает именно предоставление услуг
питания для учащихся 5-11 классов льготных категорий и для учеников 1-4 классов есть:
участник, хотел оказать услугу представлял двухнедельное примерное меню (по 10
рабочих дней) в соответствии с утвержденными нормами питания (в данном случае
денежных норм), отдельно для учащихся 1-4 классов и для учащихся 5-11 классов,
согласованное уполномоченным лицом государственной службы Украина по вопросам
безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. К цене стоимости
одноразового питания учеников участник включал разрешенную торговую надбавку на
продукцию собственного производства: не более 50% без учета НДС оптово - отпускной

цены продовольственных товаров и торговую надбавку на покупной продукции для
дальнейшей перепродажи без видоизменения: не более 20% без учета НДС в оптово отпускной цены продовольственных товаров.
В связи с введением дополнительных штатных единиц работников школьных
столовых в штаты школ с 01.09.2018 года, внесением изменений в городской Программы
«Организация питания в учреждениях общего среднего образования города Рубежного на
2018-2020 годы» в части выполнения мероприятий Программы, остаток средств
оставшиеся до конца года на предоставление услуг питания позволит приобрести
продукты питания по конкурентным ценам и обеспечить детей сбалансированным и
качественным питанием (Калькуляция стоимости 1 порции в Приложениях).
Учитывая вышесказанное, управления образования Рубежанского городского совета
Луганской области предлагает установить с 01.09.2018 года стоимость одноразового
питания учащихся в учреждениях общего среднего образования за один день посещения
(денежные нормы) за средства местного бюджета:
- для учащихся 1-4 классов льготной категории - 14 грн. 70 коп. (В том числе НДС);
- для учащихся 1-4 класс льготной категории - 9 грн. 00 коп. (В том числе НДС);
- для учащихся 5-11 классов льготной категории - 17 грн. 70 коп. (В том числе НДС).

