
УКРАЇНА
ІЗЯСJ1 ABСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З
Ізяслав

29.08.2017 № 198-н

Про організацію харчування 
учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах району у 2017/2018 
навчальному році

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про 
охорону дитинства» зі змінами відповідно до Закону України від 24.12.2015 
№ 911 -VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»; 
керуючись постановою КМУ від 04.06.2003 року № 850 “Про внесення змін 
до пункту 1 і зстанови КМУ від 19.06.2002 р. № 856”, постановою № 1591 
“Про затвердження норм харчування дітей у навчальних та оздоровчих 
закладах” (зі змінами, внесеними Кабінетом Міністрів України від 6 серпня 
2014 р. №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 листопада 2004 р. №1591»); Порядком організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ та МоіНАУ 
від 01.06.2005 року № 242/329; Порядком 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, затвердженого постановою КМУ від 02.02.2011 року № 116; 
згідно Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом Міністерства 
економіки України від 01 серпня 2006 року №265,

НАКАЗУЮ :
1. Організувати безкоштовне харчування дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування та учням 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» з 04.09.2017 року.

2. Організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів не пільгових 
категорій, учнів, батьки яких учасники АТО загальноосвітніх 
навчальних закладів району відповідно до рішень 18 сесії Ізяславської 
районної ради від 23 лютого 2017 року № 20 «Про внесення змін до



районного бюджету на 2017 рік» та № 7 «Про доповнення до Програми 
«Освіта Ізяславщини».

3. Бухгалтеру по харчуванню централізованої бухгалтерії відділу освіти, 
молоді та спорту Ізяславської райдержадміністрації Поліщук Т.М.:
3.1. Розробити перспективне меню на 1 учня в навчальних закладах 

району на осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року.
3.2. Встановити вартість безкоштовного гарячого харчування для 

учнів пільгових категорій у розмірі 6 грн. 00 коп. до кінця 
фінансового року.

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:
4.1. Організувати безкоштовне харчування дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування та учням 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» (при наявності поновлених 
документів) з 04.09.2017 року та нести повну відповідальність за 
дотримання вимог чинного законодавства щодо харчування 
пільгових категорій учнів.

4.2. Вжити дієвих заходів щодо підбору кваліфікованого персоналу 
харчоблоків.

4.3. Призначити наказом по школі відповідального за організацію 
харчування дітей.

4.4. Забезпечити щоденний контроль за організацією та якістю 
харчування школярів із залученням медичних працівників школи, 
контроль за обліком, та звітністю про використання коштів та 
продуктів харчування, веденням обов’язкової документації, 
дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до приміщень їдалень та 
обладнання.

4.5. Зобов’язати класних керівників здійснювати облік дітей, охоплених 
безоплатним харчуванням, надавати відомості за клас 
відповідальному за харчування в школі.

4.6. Активізувати просвітницьку та виховну роботу класних керівників 
по формуванню культури харчування дітей різних вікових 
категорій; проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками 
щодо необхідності отримання гарячого харчування; розглядати 
питання стану організації харчування на педрадах та нарадах.

4.7. Узагальнювати матеріали контролю за станом організації 
харчування школярів в аналітичних наказах щосеместру.

4.8. Здавати звіти по харчуванню в централізовану бухгалтерію відділу 
освіти, молоді та спорту та звіти по охопленню харчуванням дітей 
головному спеціалісту відділу Крюковій Л.В. до 05 числа кожного 
наступного місяця.



4.9. Забезпечити проходження обов’язкових медичних оглядів 
працівників, які пов’язані з організацією харчування.

4.10. Розробити заходи щодо виникнення гострих кишкових інфекцій, 
харчових отруєнь, отруєнь грибами та дикорослими рослинами, 
хімічними речовинами та забезпечити їх виконання.

5. Бухгалтеру по харчуванню Поліщук Т.М., економісту Столковській І.С. 
забезпечити постійний контроль за дотриманням цін на продукти 
харчування в межах середьообласного показника.

6. Товарознавцю продовольчого складу Лясковській Л.Д. та техніку- 
технологу з технології харчування Поварчук Г.П.:

6.1. Забезпечити надходження накладних на постачання продуктів 
харчування до централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та 
спорту для своєчасної проплати за отриманий товар.

6.2. Не допускати прийому продуктів харчування на склад без 
супровідних документів (накладні, сертифікати відповідності, 
тощо).

6.3. Контролювати якість та кількість продуктів харчування згідно 
супровідних документів та накладних.

6.4. Забезпечувати виконання заявок на продукти харчування від 
працівників шкільних харчоблоків; не допускати видачу продуктів 
харчування «в борг».

7. Інженеру служби фінансово-господарського обслуговування Васильєву 
С.Ю. сприяти подальшому оновленню технологічного обладнання 
харчоблоків, забезпеченню достатньою кількістю інвентаря, посуду, 
миючих та дезінфікуючих засобів.

8. Головному спеціалісту відділу освіти Крюковій Л.В.:
8.1. Координувати роботу всіх суб’єктів процесу організації 

харчування дітей.
8.2. Підготувати на нараду керівників навчально- виховних закладів в 

листопаді 2017 року питання, пов’язане із рівнем організації 
харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах району.

8.3. Перевіряти стан організації харчування учнів у закладах освіти 
району щомісячно.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 
відділу освіти, молоді та <

З наказом ознайомлені:
< ___І. Столковська

/ _____ Г. Поварчук

Начальник віддії

Юрисконс

/  В. Пилипчук 

Є. Я іщ м бп /

Т. Поліщук
Л. Лясковська




