УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія VIІ _ скликання

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ №
_________________

м. Ужгород

Про Програму харчування дітей
у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста на 2016 рік
Відповідно до статей 140, 146 Конституції України, статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення
харчуванням дітей, які навчаються і виховуються у загальноосвітніх і
дошкільних закладах міста,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста на 2016 рік згідно з додатком 1.
2. Фінансовому управлінню забезпечити внесення змін до бюджету
міста на поточний рік для фінансування Програми у межах коштів згідно з
додатком 2.
3. Управлінню освіти забезпечити виконання даної Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.

Міський голова

Б. Андріїв

Додаток 1
до рішення _________сесії
Ужгородської міської ради
VІI скликання
______________ №______
Паспорт Програми
харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста на 2016 рік
1
2
3
4
5

6
7
8

Ініціатор розроблення Програми

Управління освіти Ужгородської
міської ради
Розробник Програми
Управління освіти Ужгородської
міської ради
Головний розпорядник коштів
Управління освіти Ужгородської
міської ради
Відповідальний
виконавець Управління освіти Ужгородської
Програми
міської ради
Учасники Програми
Управління освіти Ужгородської
міської ради, навчальні заклади,
Ужгородський
міський
центр
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді
Термін реалізації Програми
2016 рік
Перелік бюджетів, які беруть Бюджет міста
участь у виконанні Програми
Загальний
обсяг
фінансових 8781155,00 грн.
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми

Програма
харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста на 2016 рік
І. Загальні положення
Поточна ситуація в Україні зумовлює значне зниження життєвого рівня
сімей, наближення деяких з них до групи соціального ризику. 24.12.2015
року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 911-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України». Цей документ містить
ряд норм, якими переглядаються й обмежуються ряд соціальних гарантій,
зокрема:
 батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей
у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у
розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або
відповідними органами управління;
 органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади
забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими освітніми
потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, і
учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей.
У зв’язку з цим виникає необхідність проведення органами місцевого
самоврядування моніторингу тенденцій розвитку і, у разі необхідності,
вжиття вичерпних заходів щодо зменшення негативного впливу реалізації
зазначених ризиків, зокрема часткового забезпечення харчуванням за
бюджетні кошти вихованців дошкільних навчальних закладів, безкоштовного
харчування учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах.
Програма харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладах міста на 2016 рік (далі – Програма) – це заходи, що здійснюються на
місцевому рівні з метою соціальної та психологічної підтримки сімей та
дітей, які в них виховуються, часткового забезпечення харчуванням
вихованців дошкільних навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 5-11
класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з
групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх соціальнопсихологічних проблем.
Забезпечення дітей харчуванням за бюджетні кошти здійснюється на
підставі заяви одного з батьків (або осіб, що їх замінюють) та поданих
підтверджуючих документів.

ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є соціальна та психологічна підтримка сімей та дітей,
які в них виховуються, часткове забезпечення харчуванням вихованців
дошкільних навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів із
сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи
соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
за бюджетні кошти.
Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги на
харчування дітям у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста
Ужгорода на 2016 рік (таблиця 1).

Таблиця 1
IІІ. Основні заходи Програми
№
Заходи
з/п
1.
Часткове забезпечення харчуванням дітей у
дошкільних начальних закладах із розрахунку,
що 60% вартості харчування сплачують батьки,
40% – з міського бюджету.
Звільнення від оплати на 50% (діти з
багатодітних сімей) відповідно до п. 2.3. наказу
МОіНУ від 21.11.2002 р. № 490 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для
батьків за перебування дітей у державних і
комунальних дошкільних та інтернатних
навчальних закладах».
Звільнення від оплати на 100% (відповідно до п.
2.4. наказу МОіНУ від 21.11.2002 р. № 490
«Про затвердження Порядку встановлення
плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах»).
Звільнення від оплати здійснюється на підставі
поданих заяв і довідок.
2.
Забезпечення харчуванням за бюджетні кошти
учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Забезпечення харчуванням здійснюється на
підставі поданих заяв і довідок.
3.
Забезпечення харчуванням за бюджетні кошти
учнів 1-11 класів із групи соціального ризику
(до 15% дітей від загальної кількості учнів).
Забезпечення харчуванням здійснюється на
підставі актів обстеження житлово-побутових
умов, інших підтвердних документів та рішення
ради закладу.
4.
Забезпечення харчуванням за бюджетні кошти
учнів 1-11 класів – дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Забезпечення харчуванням здійснюється на
підставі подання служби у справах дітей.

Відповідальний
виконавець
Управління освіти,
дошкільні навчальні
заклади

Управління освіти,
навчальні заклади

Управління освіти,
навчальні заклади,
ради закладів

Управління освіти,
навчальні заклади,
служба у справах
дітей

ІV. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову
пільгу, а саме: забезпечити частково чи повністю харчуванням за бюджетні
кошти вихованців дошкільних навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів
5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11
класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах; допоможе поліпшити морально-психологічний
мікроклімат у сім`ях.
V. Джерела фінансування
Реалізація Програми проводиться відповідно до чинного законодавства
шляхом фінансування за рахунок міського бюджету та інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством України.

Секретар ради

А. Сушко

Додаток 2
до рішення _________сесії
Ужгородської міської ради
VІI скликання
______________ №______

Розрахункова потреба у коштах на покриття видатків
на харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста
на період січень-грудень 2016 року
Діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади та дошкільні
відділення НВК:
Категорії дітей
Кількість Кількість Ціна
Потреба у
дітей
днів
(в
коштах
день)
(грн.)
60% вартості харчування
4064
160
8,80
5722112,00
сплачують батьки, 40% – з
міського бюджету
Звільнені від оплати на 50%
455
160
8,80
640640,00
Звільнені від оплати на 100%
17
160
22,00
59840,00
93
160
33,00
491040,00
Звільнені від оплати на 100%
(ДНЗ санаторного типу)
Усього:
4629
160
6913632,00
Учні загальноосвітніх навчальних закладів:
Категорії дітей
Кількість Кількість
Ціна
дітей
днів
(сніданок)
Учні 5-11 класів із сімей,
які отримують допомогу
відповідно
до
Закону
України «Про державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям»
Учні 1-11 класів з групи
соціального ризику
Діти, які перебувають у
складних
життєвих
обставинах
Усього:

500

143

4,80

Потреба у
коштах
(грн.)
343200,00

2190

143

4,80

1503730,80

30

143

4,80

20592,00

1530

143

1867522,80

Загальна потреба у коштах на забезпечення харчування вихованців
дошкільних навчальних закладів, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику,
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, складає
8781155,00 грн.

Секретар ради

А. Сушко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення
«Про Програму харчування дітей у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста на 2016 рік»
І. Загальні положення
У 2015-2016 н.р. у місті діє 51 навчальний заклад; у загальноосвітніх
навчальних закладах 14605 учнів; у дошкільних навчальних закладах і
дошкільних відділеннях НВК - 5490 вихованців. Пільговий контингент дітей
складає 42% від загальної кількості. У тому числі:
 діти, позбавлені батьківського піклування (під опікою) – 104 у ЗНЗ + 4
у ДНЗ;
 напівсироти – 374+29;
 діти, батьки яких загинули – 9+2;
 діти з неповних сімей – 1409+246;
 діти з інвалідністю – 190+19;
 діти з багатодітних родин – 1681+502
 ЧАЕС – 94+18
 соціальні сироти – 42+0;
 малозабезпечені – 222+91;
 АТО – 263+161;
 ВПО – 130+53;
 діти з неблагополучних сімей – 4+3.
У зв’язку з ухваленням Верховною Радою України Закону України
№ 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
переглянуто й обмежено ряд соціальних гарантій, зокрема:
 батьки чи особи, які їх замінюють, уносять плату за харчування дітей у
державному та комунальному дошкільному навчальному закладі в
розмірах, визначених органами місцевого самоврядування чи
відповідними органами управління;
 органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади
забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей із особливими освітніми
потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, й
учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей.
З огляду на це виникає необхідність надання додаткових пільг, а саме
часткового забезпечення харчуванням вихованців дошкільних навчальних
закладів, безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з групи соціального ризику,
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за бюджетні кошти з
метою сприяння вирішенню їх соціально-психологічних проблем,
забезпечення потреб у наданні соціальної, психологічної, інформаційної
підтримки зазначених категорій дітей.

2. Мета і шляхи її досягнення
Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права на
соціальну, психологічну підтримку, часткове забезпечення харчуванням
вихованців дошкільних навчальних закладів, безкоштовним харчуванням учнів 5-11
класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів 1-11 класів з
групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, за бюджетні кошти, сприяння вирішенню їх соціальнопсихологічних проблем.
3. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства
за рахунок коштів міського бюджету, а також з інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
4. Прогноз результатів
Виконання визначених Програмою заходів дозволить у 2016 році
продовжити надання додаткової пільги, а саме забезпечити харчуванням за
бюджетні кошти дітей, допоможе поліпшити морально-психологічний
мікроклімат в їх сім`ях, зняти соціальну напругу і мінімізувати соціальні
ризики.

Начальник управління

О. Бабунич

