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Про організацію харчування 
учнів закладу
у 2018/2019 навчальному році

Па виконання Законів України «І іро освіту» (статті 56), «1 Іро загальну середню 
освіту» (пункт 2, статті 22), «Про охорону дитинства» (пункт 18 абзацу 5 статті 5), 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», Постанов Кабінету Міністрів України від 
22.1 1.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах» (із змінами), від 02.02.201 1 № 116 «Про затвердження Порядку надання 
послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно- 
технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення 
податком на додану вартість» (із змінами), спільного наказу Міністерства охорони 
здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 
затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 
закладах», рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2898-МР «Про 
встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми» (із 
змінами), наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.08.2018 № 563 
«Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти у 2018-2019 
навчальному році» та з метою забезпечення повноцінного харчування учнів та дітей 
пільгових категорій закладів загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ :
1. Призначити відповідальною за організацію харчування у закладі заступника

директора з навчально-виховної роботи Кривець 1.1.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кривець Т.І.:

2.1. До 03.09.2018 року відпрацювати режим і графік харчування учнів, режим 
чергування педагогічних працівників в обідній залі.

2.2. Постійно опрацьовувати інформацію щодо кількості дітей, які потребують 
гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій).

2.3. Постійно здійснювати контроль за додержанням дітьми правил особистої 
гігієни та вживанням готових страв, контроль за санітарно-гігієнічним 
станом обідньої зали тощо.



2.4. З 03.09.2018 року забезпечити гарячим безкоштовним одноразовим 
харчуванням учнів 1-4 класів на суму 8 гри. в день на одного школяра.

2.5. Неухильно виконувати нормативно-правові документи щодо організації 
харчування учнів.

2.6. Здійснювати протягом навчального року постійний контроль за станом 
харчування дітей у закладі, щомісяця обговорювати дане питання на 
нараді при директорові.

2.7. Здійснювати щомісячний громадський контроль за станом організації 
харчування учнів закладу із залученням представників причетних служб та 
батьківського комітету.

2.8. Створити громадську комісію щодо здійснення щомісячного громадського 
контролю за станом організації харчування учнів школи у складі:

Голова комісії 1 .1. Кривець
Заступник голови комісії О.М. Курдес
Член комісії В.С. Баранова
Член комісії В.М. Докгорович
Член комісії Н.М. Максимовська
Член комісії А.О. Третяченко

Член комісії С.О. Волкова
Член комісії О.В. Курилова
Секретар комісії 10.1. Сидоренко

2.9. Налагодити належний рівень роботи медичної сестри з питань організації 
харчування.

3. Класоводам 1-4 класів та класним керівним 5-1 1 класів:
3.1. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне одноразове харчування 

(сніданок) дігей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» на 
суму 14 гри. в день на одного учня.

3.2. З 03.09.2018 року організувати харчування дітей, батьки яких 
безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної 
операції або загинули під час проведення антитерористичної операції, на 
суму 14 грн. в день на одного учня, відповідно до Порядку забезпечення 
безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, 
батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 
антитерористичної операції або загинули під час проведення 
антитерористичної операції затвердженого рішенням Сумської міської 
ради від 21.12.2016 року № 1557-МР.

3.3. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне одноразове харчування 
(сніданок) на суму 14 грн. для дітей, батьки яких є учасниками бойових 
дій на території інших держав та дітей, батьки яких загинули або отримали 
тілесні ушкодження під час Революції гідності, відповідно до Порядку 
забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського 
бюджету дітей, батьки яких с учасниками бойових дій на території інших 
держав та Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження 
під час Революції гідності затвердженого рішенням Сумської міської ради 
від 25.04.2018 року № 3308-МР.



3.4. З 03.09.2018 року організувати безкоштовне одноразове харчування 
(сніданок) на суму 14 грн. для дітей з інвалідністю, відповідно до Порядку 
забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського 
бюджету дітей-інвалідів затвердженого рішенням Сумської міської ради 
від 21.12.201 7 року № 2897-МР.

3.5. Організувати для учнів закладу дієтичне харчування, яке передбачає зміну 
технології приготування страв відповідно до довідки лікаря (дієта № 5, 7, 
8).

3.6. Проводити протягом навчального року роз’яснювальну роботу серед учнів 
та батьків щодо раціонального режиму харчування дітей та 
збалансованості раціону як вдома, так і в школі, профілактики кишково- 
шлункових інфекцій, додержання правил особистої гігієни.

4. Кухарю Андрусенко О.Д.:
4.1. Забезпечити виконання норм харчування відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження 
норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку (із змінами).

4.2. Здійснювати щоденний контроль щодо дотримання технологічних 
процесів приготування їжі відповідно до вимог організації харчування 
дітей та виконання вимог особистої гігієни працівниками харчоблоку.

4.3. Забезпечити повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей, посилити 
контроль за прийняттям до закладу безпечних і якісних продуктів 
харчування і продовольчої сировини, додержанням умов і термінів їх 
зберігання, виконанням грошових і натуральних норм харчування.

4.4. Суворо дотримуватися вимог ведення документації відповідальними 
особами щодо здійснення харчування дітей згідно з чинним 
законодавством.

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дадоновій 0.11. забезпечити
повноту і своєчасність проходження профілактичних медичних оглядів та
санітарного мінімуму працівниками закладу.

6. Шкільному бухгалтеру Окольничій О.В.:
6.1. Укладати угоди з постачальниками тільки за наявності погодження

асортименту продуктів харчування з управлінням
Держгіродспоживслужби в м. Суми.

6.2. Систематично аналізувати ціни в регіоні, які діють на момент поставки 
продукції, при укладанні договорів та порівнювати їх із 
середньостатистичними по місту Суми.

6.3. Надавати перевагу, при рівних умовах, закупівлі продуктів харчування та 
продовольчої сировини безпосередньо у товаровиробника.

6.4. Проводити постійно аналіз ефективності використання бюджетних коштів, 
передбачених на організацію харчування учнів.

7. Контроль за виконанням наказу залишдю за собою.

Директор В.О. Добренька
Виконавець: Кривець Т.І. '
З наказом ознайомлені: /"} Дадонова О.ГТ.
Кривець Т.І. Окольнича О.В.
Андрусенко О.Д. Гшу'


