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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАйОННА  РАДА  КИУВСЬКОУ  ОБЛАСТІ  

VII СК.ЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  організації  харчування  учнів  
закладів  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  

Київської  області  на  2018-2019 роки  

Відповідно  до  п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», Закону  України  «Про  освіту», згідно  подання  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  туризму, 
районна  рада  

вирішила : 

1. Затвердити  Програму  організації  харчування  учнів  закладів  загальної  
середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2019 роки  
(далі  - Програма), що  додаеться . 

2. цправлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  забезпечити  контроль  за  використанням  коштів  на  реалізацію  Програми. 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, історії, спорту  та  
туризму. 

Голова  радіі 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
Ns 437-28-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 437-28-VII від  24 липня  2018 року  

Програма  організації  харчування  учнів  
закладів  загальної  середньої  освіти  

Киева-Святошинськаго  райану  Київськаї  абласті  
на  2018-2019 роки  

м. Київ  
2018 



І. 	ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ  

1. Наsва: Програма  організації  харчування  учнів  закладів  загальної  
середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2019 роки. 

2. Підстава  для  розроблення: Підставою  для  розроблення  програми  е  
закони  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», «Про  освіту», «Про  загальну  
середню  освіту», «Про  охорону  дитинства», «Про  забезпечення  організаційно - 
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  
піклування», «Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям», 
Державна  стратегія  регіонального  розвитку  України  на  період  до  2020 року, Стратегія  
розвитку  Київської  області  на  період  до  2020 року, затверджена  рішенням  Київської  
обласної  ради  від  04.12.2014 №  856-44-VI, постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  
02 лютого 	2011 року  Ns 116 «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», розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  11 червня  2014 
року  Ns 588-р  «Питання  соціального  забезпечення  громадян  України, які  
переміщуються  з  тимчасово  окупованої  території  та  районів  проведення  
антитерористичної  операції», «Порядок  організації  харчування  дітей  у  навчальних  та  
оздоровчих  закладах», затверджений  наказом  Міністерства  охорони  здоров 'я  
України, Міністерства  освіти  і  науки  України  від  1 червня  2005 року  Ns 242/329, 
зареестрований  у  Міністерстві  юстиції  України  15 червня  2005 року  за  Ns 661/10941 
та  постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  22 листопада  2004 року  N2 1591 «Про  
затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  дитячих  закладах  оздоровлення  та  
відпочинку». 

З. 	Державний  замовник  або  координатор: Киево-Святошинська  районна  
державна  адміністрація . 

4. Державні  sамовники  та  виконавці: відділ  освіти  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації, загальноосвітні  та  дошкільні  навчальні  заклади  
району, приватні  підприемці, фізичні  та  юридичні  особи  які  організовують  
харчування. 

5. Мета: підготовка  програми  зумовлена  необхідністю  забезпечити  у  
повному  обсязі  фінансування  раціонального  та  діетичного  харчування  школярів  учнів  
1- 4 класів  та  учнів  5- 11 класів  з  числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  
піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  освітніми  
потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інклюзивних  класах, дітей  із  сімей, які  
отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  батьків-учасників  
антитерористичної  операції, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  
Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

6. Початок: 2018 рік. 
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7. Закінчення : 31 грудня  2019 року. 

8. Етапи  виконання : 2018, 2019 роки. 

9. Загальні  обсяги  фінансування: у  межах  кошторисних  призначень, 
затверджених  на  відповідний  бюджетний  період. 

10. Очікувані  результати  виконання: прийняття  «Програми  організації  
харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2018-2019 роки» створить  належні  умови  для  удосконалення  
системи  харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  району  відповідно  до  
чинного  законодавства, забезпечення  у  повному  обсязі  фінансування  раціонального  
та  діетичного  харчування  школярів  учнів  1- 4 класів  та  учнів  5- 11 класів  з  числа  
дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  малозабезпечених  
сімей, дітей  з  особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  
інклюзивних  класах, дітей  із  сімей, які  отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  
дітей  батьків-учасників  антитерористичної  операції, які  навчаються  у  закладах  
загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

11. Контроль: відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації . 

12. Звітність: щорічно, відділ  освіти  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації, управління  фінансів  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації . 

ІІ . 	ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

ц  навчальних  закладах  здобувають  освіту  діти, на  яких  не  розповсюджуються  
норми  Закону  України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян, які  постраждали  
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи» в  частині  забезпечення  гарячим  харчуванням . 
Кількість  дітей  таких  категорій  е  динамічною . 

Програма  організації  харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  20 18-20 19 роки  (далі  - Програма) 
розроблена  з  метою  створення  умов  для  фінансування  раціонального  та  діетичного  
харчування  школярів  - учнів  1- 4 класів  та  учнів  5- 11 класів  з  числа  дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  
особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інклюзивних  класах, 
дітей  із  сімей, які  отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  батьків- 
учасників  антитерористичної  операції, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  
освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  області. 

Програма  передбачае  заходи, направлені  на  сприяння  збереженню  здоров'я  дітей  
та  учнів, забезпечення  всіх  дітей  та  учнів  раціональним , якісним  та  безпечним  
харчуванням, виконання  та  подальшу  реалізацію  державної  політики  у  сфері  
соціального  захисту  дітей  та  учнів. 
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ІІІ. 	МЕТА  ПРОГРАМИ  

Метою  Програми  е  збереження  здоров 'я  дітей  шкільного  віку, створення  умов  
для  їх  повноцінного  харчування, забезпечення  гарячим  харчуванням  учнів  1- 4 класів  
та  учнів  5- 11 класів  з  числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  
піклування, дітей  із  малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  освітніми  
потребами, які  навчаються  у  спеціальних  і  інклюзивних  класах, дітей  із  сімей, які  
отримують  пенсію  по  втраті  годувальника, та  дітей  батьків-учасників  
антитерористичної  операції, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  
Киево-Святошинського  району  Київської  області . 

IV. ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ  

Програма  реалізуеться  по  напрямах: 

І . 	удосконалення  управління  системою  організації  харчування  з  метою  
оптимізації  витрат  на  її  функціонування  та  збільшення  кількості  учнів  закладів  
загальної  середньої  освіти, охоплених  харчуванням ; 

2. удосконалення  якості  та  створення  умов  для  повноцінного  гарячого  
харчування  дітей  та  учнів, які  навчаються  в  дошкільних  та  загальноосвітніх  
навчальних  закладах  району; 

3. забезпечення  безкоштовним  гарячим  харчуванням  дітей, які  навчаються  
в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  - учнів  1- 4 класів  та  учнів  5- 11 класів  з  
числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених  батьківського  піклування, дітей  із  
малозабезпечених  сімей, дітей  з  особливими  освітніми  потребами, які  навчаються  у  
спеціальних  і  інклюзивних  класах, дітей  із  сімей, які  отримують  пенсію  по  втраті  
годувальника, та  дітей  батьків-учасників  антитерористичної  операції, які  навчаються  
у  закладах  загальної  середньої  освіти  Киево-Святошинського  району  Київської  
області . 

V. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  

Виконання  Програми  сприятиме  створенню  умов  для  повноцінного  харчування  
дітей  пільгових  категорій, які  навчаються  у  закладах  загальної  середньої  освіти  
району, наданню  додаткових  гарантій  соціального  захисту. 

VI. ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВИКОНАННЯ  ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ  

Фінансування  Програми  здійснюеться  за  рахунок  : 
- коштів  районного  бюджету; 
- інших  джерел, не  заборонених  законодавством  цкраїни. 

Начальник  відділу  освіти  
Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації 

	
М.М. Івашко  


