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Тимчасової комісії щодо вивчення питання харчування учнів в
загальноосвітніх закладах міста через КП «Комбінат шкільного харчування»
Жовтоводської міської ради.
Рішенням Жовтоводської міської ради №297-7/\/ІІ від 27.04.2016 було
створено тимчасову контрольну комісію з числа депутатів Жовтоводської
міської ради щодо вивчення питання харчування учнів в загальноосвітніх
закладах міста через КП «Комбінат шкільного харчування».
Комісія розпочала свою роботу 27.04,2016 року, розробивши план
роботи комісії. Враховуючи стислий термін наданий комісії на вивчення
питання та для оперативності дій комісія розділилась на дві групи для
вивчення питання харчування у школах, дізнатися думку директорів шкільних
закладів щодо харчування школярів, які відносини з КШХ та як виконуються
договірні відносини між ними.
Виїзні перевірки комісія розпочала 28.04.2016 року.
10&05.2016
року відбулося засідання тимчасової комісії, на якій було
підведено підсумки виїзних перевірок.
За результатами виїзної перевірки комісії до шкільних закладів комісією
було встановлено:
1. Щодо питання передачі харчування школярів до відділу освіти всі
директори шкільних закладів підтримують цю ідею, окрім директора
школи №3.
2. За договором між відділом освіти та КП «КШХ» усі ремонти приміщень,
які КП «КШХ» використовує в своїй діяльності, КП «КШХ» повинно
здійснювати за власний рахунок. Але цей пункт договору КП «КШХ»
виконуються частково. Зі слів працівників школи КП «КШХ» всього
виділяє на ремонт лише 2-3 банки фарби. Решту - працівники шкіл
виконують самотужки. При цьому батьки учнів здають гроші у фонд
школи з яких і робиться ремонту шкільного закладі.
Санітарний стан приміщень, які використовує в своїй діяльності КП
«КШХ», не завжди відповідає санітарним нормам. Так, наприклад, уНВК
"Дивосвіт" лише після критики та зауважень, озвучених на минулій сесії,
КП «КШХ» було зроблено штукатурні роботи стелі, стан якої на той час
абсолютно не відповідав санітарним нормам, та ставив під сумніви
проведення літнього табору у школі.
3. У штаті комунального підприємства «КШХ» відсутня посада дієтсестри,
яка би здійснювала контроль за якістю шкільного харчування.

Відповідно до внутрішнього наказу по відділу освіти відповідальність за
якість харчування, з незрозумілої для комісії мотивації, несе директор
шкільного закладу.
4.
Обладнання на кухнях школи для приготування їжі радянського зразку,
але в задовільному стані. За останні роки КП «KLUX» не здійснювало витрат
на закупівлю обладнання, на його оновлення.
5. Ваги, на яких зважуються продукти харчування, не мають печатки
державної повірки.
6. Приготування усієї їжі ведеться на кухнях шкіл, крім випікання
хлібобулочних виробів. Доставка продуктів в шкільні заклади відбувається
щодня у три етапи, що тягне за собою збільшення витрат, у тому числі і
пов'язаних з автотранспортом, тоді як у відділі освіти продукти
доставляються один раз на день.
Щорічно, з місцевого бюджету для забезпечення харчування учнів,
виділяється 3 529 954 гривень
Також, згідно рішення Жовтоводської міської ради від 25.12.2015 року
№87-3(ll)/VII, №88-3 (ll)/VII КП "KLJUX" звільняється від сплати за енергоносії
та оренди по шкільних закладах для запобігання здорожчення харчування
учнів.
Тобто, міською владою та депутатським корпусом робиться все
можливе, щоб забезпечити дітям недороге та якісне харчування.
Але при тих націнках, які нараховуються КП «KLUX» на продукти
харчування при постачанні їх відділу освіти, тобто відпускні ціни,
здешевлення харчування учнів практично унеможливлюється.
Націнка на продукти харчування у шкільних закладах у деяких
випадках досягає близько 2,5 разів.
Наприклад, накладна від 28.04.2016 року ( школа №5).
Закупочна ціна КП «KLUX»
, сало
філе куряче

Отпускна ціна школам

30грн/грн

75 грн/кг

2,5 рази

52.56 грн/кг

141.91 грн/кг

2,7 разів,

Для порівняння, у відділі освіти націнки на продукти харчування відсутні.
Враховуючи такі націнки на продукти харчування, у вартості 1 порції
шкільного харчування адміністративні витрати займають більшу частину, ніж
витрати на самі продукти харчування.
11.05.2016
відбулось виїзде засідання комісії до КП "КІ1ІХ". Членами
комісії було запрошено ряд документів, які директором комунального
закладу Драгомарецькою Нелею Аркадіївною було надано, окрім положення

про преміювання. Саме по наказах про преміювання у комісії виникли
питання, так як їх зміст викликав сумніви. Згодом директором було надано
чорновий варіант положення, без печатки та підписів. Як зазначив керівник
підприємства, преміювання прописане у колективному договорі цього
підприємства і для них цього достатньо.
Грошовий обігу підприємства, здебільше, готівковий. А саме: це доплата
батьків за харчування. Кожен день ці гроші привозять головному бухгалтеру,
який потім відносить ці гроші до установи банку. Дане питання потребує
перевірки відповідними контролюючими органами.
З 65Д штатних працівників КП «КШХ» лише 6 працівників отримують
заробітну платню через установи банків. Решта 59,1 робітник отримують
заробітну платню по платіжній відомості через касу підприємства. Комісії
були надані відомості про зарплату 5 працівників підприємства, які
отримують заробітну платню через установу банку, в наданні інформації про
заробітну плату керівника комунального підприємства «КШХ» комісії було
відмовлено.
Відповідно до договору між відділом освіти та КП «КШХ», відділ освіти
щорічно перераховує кошти в сумі 3 529 954 грн за харчування учнів.
Загальна середня щорічна доплата батьків за харчування складає в межах
1 270 000 грн. Крім того, КП «КШХ» має і інші доходи від своєї господарської
діяльності. Шкільне харчування - це 90% доходу комунального закладу. Слід
врахувати, що КШХ також обслуговує територіальний центр, СМСЧ-9, поліцію.
Але на балансовій комісії за результатами діяльності за перший квартал КП
«КШХ» показало збитки. При цьому середня заробітна платня окремих
працівників керівного складу КП «КШХ» у чистому вигляді складає в межах
5600 гривень. Заробітна платня керівника підприємства не врахована, так як
інформація по ній відсутня.
Поспілкувавшись з працівниками відділу освіти та керівниками шкіл,
комісія дійшла висновку що вони можуть та готові прийняти шкільне
харчування через відділ освіти, без посередників.
Слід зауважити, що комісії прийшлося працювати в складних умовах,
, так як для забезпечення роботи комісії не в повному обсязі надавалася
інформація та необхідні розрахунки. Зокрема, фінансовим управлінням не в
повному обсязі були надані розрахунки, що ускладнювало роботу комісії та
можливо в чомусь вплинуло на якість роботи комісії.
Враховуючи деякі недоліки в роботі КП КШХ» а саме : невиконання
умов договору між КП «КШХ» та відділом освіти, високі, в декілька разів,
відпускні ціни на продукти харчування та інші комісія рекомендує направити
звернення до фінансової інспекції з питання проведення перевірки
фінансової діяльності комунального підприємства "Комбінат шкільного
харчування".
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