УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(тридцять перша сесія)

РІШЕННЯ
2018 року

№

Про внесення змін до рішення міської
ради від 28.11.2017 № 877 «Про
затвердження
міської
програми
«Харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів міста Вараша» на
2018 рік»
На підставі частини третьої статті 21 Закону України «Про загальну
середню освіту», абзаців другого, п’ятого частини третьої статті 5 Закону
України «Про охорону дитинства», в зв’язку з прийняттям Закону України від
24.12.2015 № 911-VTTI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України», керуючись підпунктом «а» пункту 3 частини першої статті 91
Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада
В И Р І Ш ИЛ А:
1.
Внести зміни до рішення міської ради від 28.11.2017 № 877 «Про
затвердження міської програми «Харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів міста Вараша» на 2018 рік», а саме:
в Паспорті міської програми «Харчування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів міста Вараша» на 2018 рік рядок 9 викласти в такій
редакції:
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, грн
витому числі: **■

6267179
6267179

таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» викласти
в новій редакції:

№
з/п
1
1

Строки
впровадже
ння

Найменування заходу
2
Організація безкоштовного
харчування учнів 1-4 класів

3
2018

2

Організація
безкоштовного 2018
харчування учнів 5-11 класів із
числа:
- дітей-сиріт;
- дітей - напівсиріт;
- дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей - інвалідів;
- дітей з особливими освітніми
потребами, які
навчаються
у
спеціальних
класах
загальноосвітньої школи:
- учнів з числа дітей, батьки яких є
учасниками бойових дій ;
- діти із сімей переселенців.

3

Фінансування харчування дітей, які
відвідують групи продовженого дня,
за рішенням педагогічних рад
загальноосвітніх навчальних закладів
звільнені від плати за харчування (у
відсотках чисельності групи за
списком): не більше 10% складу
групи - в повному обсязі та не
більше 15% - на половину вартості.

2018

Виконавець

4
Управління освіти
виконавчого
комітету
Вараської міської
ради
Управління освіти
виконавчого
комітету
Вараської міської
ради

Управління освіти
виконавчого
комітету
Вараської міської
ради

Орієнтовна
вартість
заходу, грн.
5
4 955753

1 104176

207250

таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми на 2018 рік» викласти в
новій редакції:
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, всього,
в тому числі:

Етапи виконання
програми
2018рік,
грн.
6267179

Усього витрат на
виконання програми,
грн.
6267179

бюджет м.Вараш

6267179

Інші бюджетні кошти
Кошти
джерел
редакції:

не

бюджетних

6267179
-

-

По факту надходжень

таблицю 4 «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в новій

№ п/п

1.

Н азванапрям удіяльності
(пріоритетнізавдан ня)

О рганізація харчування
учнів

П ерелікзаходівпрограм и

О рганізація безкош товного харчування учн ів 1-4 класів із
числа

О рганізація безкош товного харчуван ня учн ів 5-11 класів із
числа:
- дітей-сиріт:
- дітей, п озбавлених батьківського піклування:
- дітей із сімей, які отрим ую ть доп ом огу в ідповідно до
Закону У країни «П ро держ авну соціальн у доп ом огу
м алозабезп ечени м с ім ’ям»:
- дітей - інвалідів:
- дітей
з
особливим и
освітнім и
потребам и, які
навчаю ться у спец іальни х
класах загальноосвітньої
ш коли;
- учнів з чи сла дітей, батьки яки х є учасн и кам и бойови х
дій :
- дітей-напівсиріт:
- дітей із сім ей переселенців.
Ф інансування харчуван ня дітей, які відвідую ть групи
продовж еного дня, за р іш енням педагогіч н и х рад
загальноосвітніх навчальни х закладів звільнені від плати за
харчуван ня (у відсотках чи сельності групи за списком ): не
більш е 10% складу групи - в повном у обсязі т а не більш е
15% - на половину вартості.

С трок
виконання
заходу
2018

Виконавці
Д ж ерелаф ін ан сува
ння
У правління
освіти
виконавчого
ком ітету
В араської
м іської ради

Б ю дж ет м. В араш

О рієн товніоб
сягиф ін ансув
ання
(вартість).
грн.
4955753

1104176

207250

t

Всього

6 267 179

V

*

О чікуваний
результат
1) створення умов,
щ оспри яю тьзм іц н
е нню зд оров' яучні
в;
2)
забезпеченняякісн
ого
та
збалансованогохар
чуванняучнів:
3)
збільш еннякількос
тіучнів.
охопленихгарячим
харчуванням :
4)
ф орм уваннянавич
ок правильного т а
здорового
харчування;
5)
забезпечення
безкош товним
харчуван ням учнів
1-4 класів:
6)
забезпечення
безкош товним
харчуван ням учн ів
пільговихкатегорі
й 5-11 класів:
7)
забезпечення
харчуванням
дітей,
які
відвідую ть ГПД.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених
рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну
депутатську комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та
інформаційної політики.

Тзп міського голо

О.Мензул

