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18 серпня 2015 року                   м.Здолбунів                       № 115 

 
 
 

 

Про організацію харчування учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

району у 2015-2016 навчальному році 

 

 

     Керуючись ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 22 Закону України 

«Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону 

дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» (із змінами,внесеними згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.06.2007 № 873), постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2002 № 856 « Про організацію харчування окремих 

категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» ( із змінами, 

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 

850), на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах»,постанови Міністерства охорони здоров’я України та 

Державного санітарного лікаря України від 02.03.2004 № 28 “Про заходи 

щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказу відділу освіти від 28.09.2011 

№ 243 «Про заходи щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку дітей, 

попередження гострих інфекційних хвороб та харчових отруєнь”, рішення 

районної ради від  21.01.2015 № 814 «Про районний бюджет на 2015 рік», з 

метою забезпечення відповідальності керівників та організацію харчування 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, додержання санітарно-

гігієнічних вимог і санітарно-протиепідемічних правил і норм 

 наказую : 



 

 

 

  1.Головному спеціалісту відділу освіти районної державної адміністрації 

відповідно до розподілу посадових обов’язків: 

1.1.Провести організаційну роботу із перевірки ваг обласним центром 

Рівнедержстандартметрологія. 

                                                                                                           До 20.08.2015 

1.2.Проводити спільно з бухгалтерією навчально-фінансові наради з 

працівниками, які відповідають за харчування дітей, забезпечити виконання 

ними нормативно-правових документів із зазначених питань. 

                                                                                                            Щосеместру  

1.3.Здійснити перевірку стану підготовки та організації харчування в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                                                                          Серпень - жовтень 2015 

2.Відокремленому підрозділу-централізованій бухгалтерії відділу освіти у 

зв’язку з недостатнім фінансуванням здійснити розрахунок вартості обідів 

для учнів пільгової категорії у всіх загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладах району на базі навчально-виховних комплексів у 

відповідності до коштів передбачених бюджетом. 

                                                                                                            Серпень 2015 

3.Калькулятору групи по централізованому господарському обслуговуванню 

закладів освіти розробити та затвердити примірне десятиденне меню для 

харчування учнів пільгової категорії, дошкільних навчальних закладів 

району на базі навчально-виховних комплексів  та асортиментний перелік 

товарів для реалізації де відсутні шкільні їдальні. 

                                                                                                            Серпень 2015  

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів 

4.1.Привести санітарно-технічний стан харчоблоків у відповідність до вимог 

діючого санітарного законодавства, оптимальних до існуючих проектних 

можливостей приміщень навчальних закладів. 

                                                                                                            До 29.08.2015   

4.2.Забезпечити безкоштовне харчування учнів пільгової категорії  та 

дошкільних навчальних закладів на базі навчально-виховних комплексів 

згідно з перспективним десятиденним меню у відповідності до коштів 

передбачених бюджетом (буфетний варіант або гаряче харчування). 

                                                                                                              з 01.09.2015  

4.3.Забезпечити контроль за постачанням харчових продуктів у їдальні та 

харчоблоки лише при наявності документів,що засвідчують їх якість та 

безпеку (ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін 

реалізації,умови зберігання). 

                                                                                                              Постійно 

4.4.Активізувати роботу бракеражних комісій та комісій з контролю за 

харчуванням. 

                                                                                                              З 01.09.2015  



4.5.Призначити особу, відповідальну за організацію харчування. 

                                                                                                              З 01.09.2015 

4.6.Забезпечити складання кухарями щоденних меню-розкладів на підставі 

примірного десятиденного меню. 

                                                                                                              Щоденно   

4.7.Покласти персональну відповідальність за створення безпечних умов 

харчування дітей та забезпечення належного санітарно- епідеміологічного 

режиму на заступників керівників навчальних закладів. 

                                                                                                                Постійно  

4.8. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської 

громадськості щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку, 

інформування батьків, дітей та працівників навчальних закладів про заходи, 

які необхідно здійснювати для запобігання виникненню інфекційних хвороб. 

                                                                                                               Постійно  

4.9.Забезпечити харчоблоки навчальних закладів необхідним 

технологічним,холодильним обладнанням, посудом, інвентарем за наявності 

відповідного харчування. 

                                                                                                             До 01.08.2015 

4.10.Подати у відділ освіти районної державної адміністрації інформацію про 

організацію харчування відповідно до встановленої форми. 

                                                                                          До 07.09.2015;06.01.2016 

4.11.Забезпечити безкоштовне харчування учнів пільгової категорії (сиріт, 

без батьківського піклування, малозабезпечених) на суму 3 грн.75 коп. 

вихованців дошкільних навчальних закладів на базі навчально - виховних  

комплесків – 9.00 грн.,гарячого харчування - за окремою калькуляцією 

(батьківські кошти). 

                                                                                                               З 01.09.2015 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

   Начальник відділу                                                                           Л.Карпенко       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував 

 

головний спеціаліст відділу освіти                                                  А.Демедюк 

 

Погоджено 

 

юрисконсульт                                                                                     І.Кухарчук 

                     

 


