Проект рішення
Від 10.06.2016 р.

№140

Про стан організації харчування
в навчальних закладах м. Бурштина
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до рішення виконавчого комітету від 28.04.2016 р. № 79 «Про план
роботи виконавчого комітету Бурштинської міської ради на ІІ квартал 2016
року», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти і
науки Бурштинської міської ради Томин І. С., виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію начальника відділу освіти і науки Томин І. С. про стан

організації харчування в навчальних закладах м. Бурштина взяти до
відома (інформація додається).
2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути питання про виділення
коштів для ремонту приміщень харчоблоків у навчальних закладах.
3. Копію рішення направити начальнику відділу освіти і науки Томин І.С.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Н. Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

Інформація про стан організації харчування у навчальних закладах
м. Бурштина

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від
29.01.2016 р. № 03 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах міста» з 01.02.2016 р. батьківська плата у дошкільних навчальних
закладах м. Бурштина становить:
- Для груп раннього віку – 60 %, що складає 11 грн.
- Для дошкільних груп – 60 %, що складає 13 грн.;
- Для дошкільних груп с. Вигівка – 40 %, що складає 9 грн.
Від плати за харчування дитини (дітей) звільняються:
- Батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена
сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.
- Сім’ї, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
- Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і
виховуються в сім’ях.
- Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов’язків.
- Діти учасників АТО.
- Батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС.
- Діти-інваліди.
Розмір плати за харчування для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей, за наявності
відповідних документів та рішення виконавчого комітету зменшується на 50 %
За звітний період від оплати за харчування в ДНЗ міста звільнено 24 дітей із
малозабезпечених сімей, 20 дітей із сімей учасників АТО, 3 дітей-інвалідів, 7 дітей,
потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, 51 дитину з багатодітних сімей (на 50%).
Для оплати за харчування дітей зазначених пільгових категорій за звітний період
використано 64080 грн.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від
29.01.2016 р. № 02 «Про організацію харчування дітей у загальноосвітніх навчальних
закладах міста» вартість харчування з 01.02.2016 р. становить:
- для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 8 грн. 00 коп.
- для дітей інших пільгових категорій (дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки
яких загинули під час виконання службових обов’язків відповідно до п.6 Указу
Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 «Про деякі заходи щодо
державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків», дітей,
батьки яких є учасниками антитерористичної операції, дітей, потерпілих від
наслідків аварії на ЧАЕС, а також учнів 1-4 класів) – 6 грн. 00 коп.
За звітний період від оплати за харчування в ЗНЗ міста звільнено 50 дітей із
малозабезпечених сімей, 24 дітей із сімей учасників АТО, 3 дітей, потерпілих від наслідків
аварії на ЧАЕС, 6 дітей-сиріт.
Сума коштів, використаних на харчування дітей зазначених пільгових категорій за звітний
період (01.02.2016 -27.05.2016), складає 36946 грн.
Літні мовні табори в м. Бурштині діють у 5 загальноосвітніх навчальних закладах
(Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Бурштинській
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Бурштинській гімназії, Бурштинському НВК). Загальна кількість

дітей, залучених до роботи літніх мовних таборів, становить 145 осіб, першочергово тих, які
потребують особливої уваги та підтримки, зокрема тих, які мають першочергове право на
оздоровлення відповідно до законодавства.
Відділом освіти і науки Бурштинської міської ради здійснено фінансування
харчування учнів у мовних таборах з розрахунку 15 грн в день на 1 дитину. Загальна сума
коштів, виділених на функціонування літніх мовних таборів у загальноосвітніх навчальних
закладах міста становить 21750 грн.
Наказом відділу освіти і науки від 01.02.2016 р. № 1-аг відповідальність за організацію
харчування у навчальних закладах покладено на їх керівників. Відповідальність за прийом
продукції, приготування страв та санітарні умови несуть медичні сестри, працівники їдалень
та завгоспи закладів освіти.
При міській раді була створена комісія із залученням працівників Рогатинського
міськміжрайонного
відділу
ДУ
«Івано-Франківський
ОЛЦ
ДСЕС»
та
Держпродспоживслужби в Галицькому районі для перевірки організації харчування в
навчальних закладах.
Перелік проблем у харчоблоках навчальних закладів, що потребують першочергового
вирішення:
1. Бурштинська ЗОШ №1: необхідний капітальний ремонт приміщення для
приготування їжі, придбання електроплити, встановлення витяжки.
2. Бурштинська ЗОШ №2: поточний ремонт харчоблоку, придбання електроплити та
електрокип’ятильника.
3. Бурштинська ЗОШ №3: поточний ремонт приміщення, встановлення вентиляції,
придбання м’ясорубки, діелектричних ковриків, камфорок.
4. Бурштинська гімназія: поточний ремонт їдальні, встановлення витяжки, заміна 2-х
умивальників.
5. Бурштинський НВК: поточний ремонт їдальні, придбання ламп денного світла,
камфорок, духової шафи, стільниці, діелектричних ковриків.
6. Вигівський НВК: придбання електричної плити, витяжки, електричного чайника,
каструль, посуду.
7. Бурштинський ДНЗ №1: придбання витяжки, холодильника, електронної ваги,
посуду, виготовлення столів, покритих бляхою, придбання діелектричних ковриків.
8. Бурштинський ДНЗ №2: поточний ремонт їдальні, придбання морозильної камери.
9. Бурштинський ДНЗ №3: заміна дверей в їдальні, придбання м’ясорубки, мийки.
10. Бурштинський ДНЗ №6: поточний ремонт харчоблоку, придбання м’ясорубки,
каструль, лампи денного світла, діелектричних ковриків, камфорок.

