УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області

14.12.2016

Свалява

№

373

Про програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів
та учнів пільгових категорій громадян загальноосвітніх
навчальних закладів району на 2017-2020 роки

Відповідно до статей 13, 16, 22 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 5 Закону України „Про охорону дитинства”, Закону
України „Про загальну середню освіту”, Закону України від 24 грудня 2015
року № 911-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”,
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року № 16 „Про
внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, операції з надання
яких звільняються від обкладення податків на додану вартість”.
1. Схвалити програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів
пільгових категорій громадян загальноосвітніх навчальних закладів району на
2017-2020 роки (додається) та внести її на розгляд сесії районної ради.
2.
Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
передбачити
асигнування для реалізації програми з урахуванням фінансових можливостей
районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
14.12.2016 № 373
Програма
безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій
громадян загальноосвітніх навчальних
закладів району на 2017-2020 роки
1. Загальні положення
Програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових
категорії громадян загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2020 роки
(далі-програма) розроблено відповідно до Законів України „Про місцеві
державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про
охорону дитинства”, „Про загальну середню освіту”, Закону України від 24
грудня 2015 року № 911-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року № 16
„Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладення податків на додану
вартість”.
2. Мета і завдання програми
Метою програми є створення умов для здорового розвитку дитини,
забезпечення раціональним та повноцінним харчуванням учнів 1-4 класів та
учнів пільгових категорій громадян, а також дітей учасників АТО та
переселенців із зони АТО.
Завданням програми є фінансова підтримка учнів 1-4 класів та учнів
пільгових категорій громадян, а також дітей учасників АТО та переселенців із
зони АТО, шляхом забезпечення їх безоплатним одноразовим харчуванням у
загальноосвітніх навчальних закладах району.
3. Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України
Орієнтовний загальний обсяг фінансування програми з районного
бюджету становить 5,4 млн. гривень на рік.
Виконавцем програми та одержувачем бюджетних коштів є відділ освіти
райдержадміністрації.
4. Очікувані результати виконання програми
Реалізація основних завдань програми забезпечить:
1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я школярів, їх
гармонійному розвитку;
2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
3) організацію безкоштовного харчування школярів 1-4 класів та іншої
категорії учнів та учнів пільгових категорій громадян, а також дітей учасників
АТО та переселенців із зони АТО визначеної цією програмою;
4) формування навичок правильного та здорового харчування.

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Перший заступник, заступники, керівник апарату райдержадміністрації
(відповідно до функцій та повноважень)
(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ ___” ____________ 2016 року

Про програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових
категорій громадян загальноосвітніх навчальних закладів району на 2017-2020
роки
(назва)

Проект розпорядження розроблено

відділом освіти райдержадміністрації
(найменування структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)

Стаття 5 Закону України „Про охорону дитинства ”, статті 22, 23 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації”
(підстава для розроблення)

ПОГОДЖЕНО
(назва підрозділу, посада)

(підпис)

Завідувач юридичного сектору
апарату РДА

(ініціали та прізвище)

(дата)

В.М.Павлич
(дата)

Начальник
управління РДА

фінансового
Р.В.Прожегач
(дата)

Зауваження
(додаються)

і

пропозиції
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації
Найменування посади головного розробника

Дата ________

2016 року

(дата)

Е.В. Грабар
підпис

ініціали (ініціал імені),
прізвище

_______

____________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до розпорядження „Про програму безоплатного харчування учнів 1-4
класів та учнів пільгової категорії громадян загальноосвітніх навчальних
закладів на 2017-2020 роки”
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Реалізації державної політики, визначеної статтею 5 „Про охорону
дитинства” та статтями 22, 23 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”.
2. Мета і завдання прийняття розпорядження
Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1–4 класів та учнів
пільгових категорій громадян загальноосвітніх навчальних закладів на 20172020 рік.
3. Правові аспекти
Закони України „Про охорону дитинства”, ,,Про місцеві державні
адміністрації”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація
завдань,
визначених
у
проекті
розпорядження,
здійснюватиметься за рахунок районного бюджету та інших джерел, не
заборонених законодавством України.
5. Позиція зацікавлених органів
Розпорядження потребує додаткових узгоджень з іншими структурними
підрозділами райдержадміністрації.
6. Регіональний аспект
Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальної одиниці.
7. Громадське обговорення
Проект розпорядження не потребує проведення консультацій із
громадськістю.
8. Прогноз результатів
Розпорядження дасть змогу забезпечити реалізацію
Забезпечення
безкоштовного харчування учнів 1–4 класів та учнів пільгових категорій
громадян загальноосвітніх навчальних закладів.
Начальник відділу освіти
райдержадміністрації
(найменування посади керівника
структурного підрозділу, іншого органу, що
є головним розробником)

„ ____” __________ 2016 року

Е.В. Грабар
(підпис)

(ініціали та прізвище

РОЗСИЛКА
до розпорядження голови Свалявської райдержадміністрації
„ Про програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів
пільгової категорії громадян загальноосвітніх навчальних закладів
на 2017-2020 роки”

1. Перший заступник голови райдержадміністрації Русин В.П.
2. Фінансове управління райдержадміністрації
3. Відділ освіти райдержадміністрації

Начальник відділу освіти РДА
Е.В. Грабар
(найменування посади керівника структурного
підрозділу, іншого органу що є головним
розробником)

„___” ________ 2016 року

(підпис )

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
__________ № ________
Програма
безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій
громадян загальноосвітніх навчальних
закладів району на 2017-2020 роки
1. Загальні положення
Програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових
категорії громадян загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2020 рік (даліпрограма) розроблено відповідно до Законів України „Про місцеві державні
адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону
дитинства”, „Про загальну середню освіту”, Закону України від 24 грудня 2015
року № 911-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”,
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року № 16 „Про
внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, операції з надання
яких звільняються від обкладення податків на додану вартість”.
2. Мета і завдання програми
Метою програми є створення умов для здорового розвитку дитини,
забезпечення раціональним та повноцінним харчуванням учнів 1-4 класів та
учнів пільгових категорій громадян, а також дітей учасників АТО та
переселенців із зони АТО.
Завданням програми є фінансова підтримка учнів 1-4 класів та учнів
пільгових категорій громадян, а також дітей учасників АТО та переселенців із
зони АТО, шляхом забезпечення їх безоплатним одноразовим харчуванням у
загальноосвітніх навчальних закладах району.
3. Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України
Орієнтовний загальний обсяг фінансування програми з районного
бюджету становить 5,4 млн. гривень на рік.
Виконавцем програми та одержувачем бюджетних коштів є відділ освіти
райдержадміністрації.
4. Очікувані результати виконання програми
Реалізація основних завдань програми забезпечить:
1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я школярів, їх
гармонійному розвитку;
2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
3) організацію безкоштовного харчування школярів 1-4 класів та іншої
категорії учнів та учнів пільгових категорій громадян, а також дітей учасників
АТО та переселенців із зони АТО визначеної цією програмою;
4) формування навичок правильного та здорового харчування.

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

Про програму безоплатного харчування
учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії
громадян загальноосвітніх навчальних закладів
на 2017-2020 роки

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації, відповідно до
статей 43, 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна
рада вирішила:
1. Затвердити програму безоплатного харчування учнів 1-4 класів та
учнів пільгової категорії громадян загальноосвітніх навчальних закладів на
2017-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П. та постійну комісію
районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та
соціального захисту населення (Лізанець П.І.).

Голова ради

М.М. Ливч

УКРАЇНА
СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
пл.Головна, 1, м.Свалява, 89300, тел.: 2-12-48, 2-12-98 факс,
web–сайт: www.svalyava_vlada.gov.ua e-mail: rdasvalyava@carpathia.gov.ua код ЄДРПОУ 04053826

№

на №

вiд

Голові районної ради
Ливч М.М.

Відповідно до частини 12 статті 46, частини 3 статті 61 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 8 регламенту роботи районної
ради районна державна адміністрація просить внести на розгляд чергової сесії
районної ради проект рішення „Про програму безоплатного харчування учнів 14 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів на
2017-2020 роки”
Додаток: Проект рішення районної ради з пояснювальною запискою.

Голова державної адміністрації

Грабар
2 24 93

О.А. Дідович

