ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 585

Про внесення змін та доповнень до програми «Опікуємося освітою»
на 2017–2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії обласної ради сьомого
скликання від 23 грудня 2016 року № 316 (зі змінами)

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статтею 66 Закону України «Про освіту», статтею 5 Закону України
«Про охорону дитинства», враховуючи висновки постійних комісій обласної ради,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до програми «Опікуємося освітою» на
2017–2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії обласної ради сьомого
скликання від 23 грудня 2016 року № 316 (зі змінами) (додаток 1 на 10 арк.).
2. Затвердити Порядок придбання для опорних закладів освіти шкільних
автобусів, засобів навчання (у тому числі кабінетів фізики, хімії, біології, географії,
математики, навчальних комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами
навчання) та обладнання для покращення матеріально-технічного стану харчоблоків
з метою забезпечення учнів якісною та безпечною для здоров'я питною водою
(додаток 2 на 2 арк.).
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Полтавської області до
01 лютого 2018 року внести зміни та доповнення до відповідних програм.
4. Організацію виконання рішення покласти на Департамент освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на
постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки та культури.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року
Зміни та доповнення до програми «Опікуємося освітою»
на 2017–2020 роки
1.
Доповнити стовпчик 3 пункт 2 РОЗДІЛУ 1. ПАСПОРТ програми
«Опікуємося освітою» на 2017–2020 роки словами: «Закон України «Про
охорону дитинства».
2.
Доповнити стовпчик 3 пункт 5 РОЗДІЛУ 1. ПАСПОРТ програми
«Опікуємося освітою» на 2017–2020 роки словами: «Операційна ціль 1.1.
Покращення здоров’я та продовження тривалості активного періоду життя
людини».
3.
У пункті 4 РОЗДІЛУ 1. ПАСПОРТ програми «Опікуємося
освітою» на 2017–2020 роки замінити назву відповідального виконавця
програми «Управління капітального будівництва облдержадміністрації» на
«Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства облдержадміністрації».
4.
Пункт 9 РОЗДІЛУ 1. ПАСПОРТ програми «Опікуємося освітою»
на 2017–2020 роки викласти у такій редакції:
9.

а)
б)
в)
г)

Очікуваний обсяг
фінансування програми,
всього:
у тому числі за рахунок
коштів:
державного бюджету
обласного бюджету
районного, міського,
селищного (сільського)
бюджету
інших джерел
фінансування

25578,4 тис. грн.

–
25578,4 тис. грн.
Відповідно до асигнувань, передбачених
кошторисом
–

5.
РОЗДІЛ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких
спрямована програма доповнити позиціями:
«Найважливішим компонентом розвитку особистості дитини є її фізичне,
психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього
комплексу соціально-економічних, екологічних та духовних факторів. У
контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання

створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання
та виховання. Здоров’я дітей є одним із найбільш чутливих показників, який
відображає соціальну та економічну ситуацію в країні, стан оточуючого
середовища і є індикатором благополуччя суспільства. В останні роки
посилюються негативні тенденції в динаміці здоров’я дітей усіх вікових груп –
збільшується загальна захворюваність, підвищується кількість дітей з
хронічною патологією.
Сучасний школяр потребує збалансованого харчування, яке повністю
забезпечить потреби його організму в пластичних і енергетичних матеріалах.
Кількісна недостатність і якісна неповноцінність однаково негативно впливають
на фізичний і нервово-психічний розвиток дитини. Висока інтенсивність
процесів обміну у дітей визначає підвищений основний обмін, який перевищує
обмін дорослої людини в 1,5-2 рази і обумовлює необхідність контролю в
харчових раціонах оптимального рівня білків, жирів, вуглеводів, основних
мікроелементів та калорійності.
Проведені дослідження свідчать, що стан здоров’я дітей шкільного віку
значно погіршується протягом навчальних років. Це пов’язано із впливом на
дітей низки негативних факторів, серед яких значне місце займає режим
харчування і особливо його якість. На даний час викликає занепокоєння
погіршення стану здоров’я учнів, про що свідчать наслідки профілактичних
оглядів по області.
У 6 років
У 7 років
Школярі 2-8
класів

У 6 років
У 7 років
Школярі 2-8
класів

Із сколіозом
2012 2013
129
127
72
75
3620 3569

2014
134
60
3511

2015
157
75
4133

2016
171
79
3776

На 1000 оглянутих
2012 2013 2014
11,7 11,6 11,7
23,7 28,1 20,4
39,2 38,9 37,9

2015
13,4
24,7
43,8

2016
15,2
23,7
39,2

Із порушенням осанки
2012 2013 2014 2015
556
599
643
713
264
282
274
275
6467 6462 7023 7022

2016
667
267
6850

На 1000 оглянутих
2012 2013 2014
50,6 54,9
56,2
86,9 105,8 92,9
70
70,4
75,8

2015
60,9
90,7
76,6

2016
59,3
80,1
71,1

Із зниженням гостроти зору
2012 2013 2014 2015
596
554
578
599
190
195
207
268
7081 7055 7308 7352

2016
602
227
7725

На 1000 оглянутих
2012 2013 2014
54,3 50,8
50,5
62,6 73,2
70,2
76,6 76,9
78,9

2016
53,5
68,1
80,2

2015
51,2
88,4
78

Одна з причин погіршення стану здоров’я дітей – недосконалість раціонів
харчування, зокрема, недостатнє вживання молока та молочних продуктів. У
рамках програми «Опікуємося освітою» проблему дефіциту молока в раціоні
харчування можливо вирішити шляхом його введення в якості додаткового
компоненту в раціон харчування школярів відповідно до рекомендацій
Міністерства охорони здоров’я України, за якими дитина у віці від 6 до 12 років
повинна отримувати кожен день 200 мл молока, що вміщує близько 30% добової
норми кальцію.
Водночас, одним з найбільш важливих факторів здоров’я дітей є
забезпечення якісного водопостачання, в тому числі належного питного
режиму.
Питний режим – це раціональний порядок споживання води, завдяки
якому забезпечується нормальний водно-сольовий баланс, створюються
сприятливі умови, які дозволяють організму дитини правильно функціонувати.
Нестача води в організмі позначається на роботі всіх органів і систем, у тому

числі, не відбувається нормального забезпечення киснем клітин головного
мозку.
За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в
Полтавській області для водопостачання в регіоні використовується вода з
перевищеним вмістом хлоридів, фторидів, сульфатів, заліза, що пов’язано з
природним вмістом хімічних елементів у воді водоносних горизонтів.
Іншим негативним чинником якості води є існуючі водопровідні мережі та
споруди, які фізично зношені, а також технологія очищення питної води не
відповідає сучасним вимогам.
Забезпечення належної якості води в опорних закладах освіти можливе
завдяки покращенню матеріально-технічного стану харчоблоків.
6.
РОЗДІЛ 3. Визначення мети програми доповнити позиціями:
«створення умов, що сприяють зміцненню здоров’я школярів, їх
гармонійному розвитку;
удосконалення управління системою організації харчування;
забезпечення учнів 1 – 4 класів якісним, збалансованим харчуванням
відповідно до віку;
формування навичок правильного та здорового харчування;
урізноманітнення раціону харчування;
створення умов для збереження здоров’я дітей (одним з варіантів є
введення в раціон харчування учнів 1 – 4 класів молока в кількості 200 мл на
одну дитину);
забезпечення учнів опорних закладів освіти якісною питною водою;
покращення матеріально-технічного стану харчоблоків опорних закладів
освіти».
7.
Доповнити РОЗДІЛ 4. Напрями діяльності та заходи програми,
обсяги і джерела фінансування, строки та етапи її виконання. Напрями
діяльності та заходи програми «Опікуємося освітою» на 2017–2020 роки
Напрямом 5. Здорове харчування дітей та викласти його в такій редакції:

№
з/п

Назва напряму
діяльності

Строк
виконання
заходу

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовний
обсяг
фінансування
з розбивкою
по роках,
тис. грн.

2018 рік

Напрям 5. Здорове харчування дітей.
5.1.

Забезпечення
раціонального
харчування учнів
1-4 класів

Покращення якості харчування учнів 1-4
класів закладів загальної середньої освіти

2018–2020

Місцеві органи
виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування

Міські,
районні,
селищні
(сільські)
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

5.2.

Організація
якісного Забезпечення учнів якісною питною водою
водопостачання опорних шляхом
покращення
матеріальнозакладів освіти
технічного стану харчоблоків опорних
закладів
освіти
(на
умовах
співфінансування з місцевих бюджетів не
менше 50 %.)

2018–2020

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації

Обласний бюджет

Місцеві органи
виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування

Міські,
районні,
селищні
(сільські)
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

2 963,2

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

2963,2
Разом на 2018 рік

Обласний бюджет
Міські, районні, селищні (сільські) бюджети, бюджети об’єднаних
територіальних громад та інші джерела, не заборонені законодавством

2019 рік

Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

Напрям 5. Здорове харчування дітей
5.1.

Забезпечення
раціонального
харчування учнів
1-4 класів

Покращення якості харчування учнів 1-4
класів закладів загальної середньої освіти

2018–2020

Місцеві органи
виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування

Міські,
районні,
селищні
(сільські)
бюджети, бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

5.2.

Організація
якісного Забезпечення учнів якісною питною водою
водопостачання опорних шляхом
покращення
матеріальнозакладів освіти
технічного стану харчоблоків опорних
закладів
освіти
(на
умовах
співфінансування з місцевих бюджетів не
менше 50 %.)

2018–2020

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації

Обласний бюджет

Місцеві органи
виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування

Міські,
районні,
селищні
(сільські)
бюджети, бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Разом на 2019 рік

Обласний бюджет

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

2 765,7

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

2 765,7

Міські, районні, селищні (сільські) бюджети, бюджети об’єднаних
територіальних громад та інші джерела, не заборонені законодавством

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

2020 рік
Напрям 5. Здорове харчування дітей
5.1.

Забезпечення
раціонального
харчування учнів
1-4 класів

Покращення якості харчування учнів 1-4
класів закладів загальної середньої освіти

2018–2020

Місцеві органи
виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування

Міські,
районні,
селищні
(сільські)
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

5.2.

Організація
якісного Забезпечення учнів якісною питною водою
водопостачання опорних шляхом
покращення
матеріальнозакладів освіти
технічного стану харчоблоків опорних
закладів
освіти
(на
умовах
співфінансування з місцевих бюджетів не
менше 50 %.)

Разом на 2020 рік

2018–2020

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації

Обласний бюджет

Місцеві органи
виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування

Міські,
районні,
селищні
(сільські)
бюджети,
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Обласний бюджет
Міські, районні, селищні (сільські) бюджети, бюджети об’єднаних
територіальних громад та інші джерела, не заборонені законодавством

2 765,7

Відповідно
до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

2765,7
Відповідно до
асигнувань,
передбачених
кошторисом

8. Таблицю РОЗДІЛУ 4. Напрями діяльності та заходи програми, обсяги і джерела фінансування, строки та
етапи її виконання викласти в наступній редакції:
Бюджет програми
«Опікуємося освітою»
25578,4 тис. грн.
Очікувані джерела фінансування

Частка у % від загального
обсягу фінансування

Строк програми по роках
2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1. Підтримка роботи з обдарованими і талановитими дітьми та молоддю

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

2950,1

3464,6

4080,2

4817,0

15311,9

районні, міські бюджети
бюджети сіл, селищ,
територіальних громад
інші джерела

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

об’єднаних

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

-

-

-

-

2. Розвиток післядипломної освіти

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районні, міські бюджети

575,0
-

139,5

142,5

145,5

147,5

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

бюджети сіл, селищ,
територіальних громад
інші джерела

об’єднаних

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

-

-

-

-

3. Удосконалення планування та супроводу фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічного та методичного
забезпечення, контролю дотримання безпечних умов організації навчально-виховного процесу в закладах і установах освіти, що
перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також закладах і установах освітньої галузі в
цілому

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

-

-

-

-

обласний бюджет

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

районні, міські бюджети

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

бюджети сіл, селищ,
територіальних громад
інші джерела

об’єднаних

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

-

-

-

-

4. Забезпечення висвітлення реалізації заходів програми «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки

Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет

1196,9
-

-

-

-

383,8

383,8

383,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

45,5

районні, міські бюджети
бюджети сіл, селищ,
територіальних громад
інші джерела

об’єднаних

5. Здорове харчування дітей
Обсяг коштів, усього,
у тому числі:
державний бюджет

8494,6
-

-

-

-

обласний бюджет

-

районні, міські бюджети
бюджети сіл, селищ,
територіальних громад
інші джерела

2963,2

2765,7

2765,7

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

об’єднаних

Відповідно до асигнувань, передбачених кошторисом

-

-

-

-

9. Таблицю РОЗДІЛУ 5. Очікувані показники успішності програми (критерії оцінки ефективності
виконання заходів програми) доповнити сімнадцятим та вісімнадцятим показниками, виклавши їх в наступній
редакції:
РОЗДІЛ 5.
Очікувані показники успішності програми (критерії оцінки ефективності виконання заходів програми)
Показники успішності проекту

Значення
показника
станом на
початок
реалізації
програми
1
2
Кількість учнів 1-4 класів закладів загальної
166794
середньої освіти області, яким буде покращено
якість харчування
Кількість опорних закладів освіти, харчоблоки
86
яких будуть оснащені обладнанням, що
забезпечить доступ учнів до якісної та безпечної
для здоров'я питної води

Директор
Департаменту освіти і науки

Одиниця
виміру

Прогнозні значення показників
успішності станом на завершення
бюджетного року
2018 рік
2019 рік
2020 рік

Джерела інформації
показників

3
учні

4
55598

5
55598

6
55598

7
Статистичні дані

заклади

30

28

28

Статистичні дані

О.В. Харченко

Додаток 2
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року
ПОРЯДОК
придбання для опорних закладів освіти шкільних автобусів, засобів навчання (у
тому числі кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальних
комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами навчання) та обладнання
для покращення матеріально-технічного стану харчоблоків, з метою
забезпечення учнів якісною та безпечною для здоров'я питною водою
1. Цей Порядок визначає механізм придбання для опорних закладів освіти
шкільних автобусів, засобів навчання (у тому числі кабінетів фізики, хімії,
біології, географії, математики, навчальних комп'ютерних комплексів з
мультимедійними засобами навчання) та обладнання для покращення
матеріально-технічного стану харчоблоків, з метою забезпечення учнів якісною
та безпечною для здоров'я питною водою.
Порядок розроблений на виконання обласної програми «Опікуємося
освітою» на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії сьомого
скликання Полтавської обласної ради № 316 від 23.12.2016 року (зі змінами)
(далі – Програма).
2. Виділення коштів з обласного бюджету на придбання для опорних
закладів освіти шкільних автобусів, засобів навчання (у тому числі кабінетів
фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальних комп'ютерних
комплексів з мультимедійними засобами навчання) та обладнання для
покращення матеріально-технічного стану харчоблоків, з метою забезпечення
учнів якісною та безпечною для здоров'я питною водою, здійснюється в межах
асигнувань, передбачених на фінансування заходів Програми, на умовах
співфінансування з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та
бюджетів об'єднаних територіальних громад у розмірі 50 відсотків вартості.
3. Районні державні адміністрації, міські ради міст обласного значення,
об'єднані територіальні громади (далі – органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування) після прийняття рішення щодо затвердження бюджетних
призначень на придбання для опорних закладів освіти шкільних автобусів,
засобів навчання (у тому числі кабінетів фізики, хімії, біології, географії,
математики, навчальних комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами
навчання) та обладнання для покращення матеріально-технічного стану
харчоблоків, з метою забезпечення учнів якісною та безпечною для здоров'я
питною водою, подають до обласної державної адміністрації звернення щодо
виділення коштів з обласного бюджету разом із копією рішення сесії місцевої
ради щодо виділення коштів із місцевого бюджету.
4. Головні розпорядники коштів визначаються рішеннями сесій обласної
та місцевих рад відповідно до бюджетного законодавства.

5. Після прийняття рішення обласної ради щодо виділення коштів із
обласного бюджету на придбання для опорних закладів освіти шкільних
автобусів, засобів навчання (у тому числі кабінетів фізики, хімії, біології,
географії, математики, навчальних комп'ютерних комплексів з мультимедійними
засобами навчання) та обладнання для покращення матеріально-технічного
стану харчоблоків, з метою забезпечення учнів якісною та безпечною для
здоров'я питною водою, перерахування коштів до місцевих бюджетів
здійснюється в установленому порядку.
6. Процедуру закупівлі для опорних закладів освіти шкільних автобусів,
засобів навчання (у тому числі кабінетів фізики, хімії, біології, географії,
математики, навчальних комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами
навчання) та обладнання для покращення матеріально-технічного стану
харчоблоків, з метою забезпечення учнів якісною та безпечною для здоров'я
питною водою, проводять розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідно
до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами).
7. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування щоквартально до
25 числа місяця, що настає за звітним, подають до Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації звіт про використання коштів на придбання
для опорних закладів освіти шкільних автобусів, засобів навчання (у тому числі
кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальних
комп'ютерних комплексів з мультимедійними засобами навчання) та обладнання
для покращення матеріально-технічного стану харчоблоків, з метою
забезпечення учнів якісною та безпечною для здоров'я питною водою.

Директор Департаменту
освіти і науки

О.В. Харченко

