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Про організацію харчування учнів 
у закладах загальної середньої освіти 
району у II семестрі 
2017/2018 навчального року

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до постанови № 
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»); згідно з 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 (зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1 від 11.01.2012, №16 від 
18.01.2016; згідно Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом Міністерства 
економіки України від 01 серпня 2006 року №265; відповідно до рішення 28 
позачергової сесії Ізяславської районної ради сьомого скликання від 22 грудня 
2017 року № 1 «Про внесення змін до Програми «Освіта Ізяславщини на 2016- 
2020 роки»,

НАКАЗУЮ:
1. Організувати з 15.01.2018 року безкоштовне харчування:

- дітям-сиротам;
- дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних 

та інклюзивних класах (групах);
- учням 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- учням 1-4 класів;
- дітям із сімей учасників АТО.



2. Встановити вартість харчування учнів пільгових категорій з 15.01.2018 
року в розмірі 8,50 грн. та дошкільнят пільгових категорій в розмірі 14,00 
грн.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти району:
3.1. забезпечити умови для організації харчування дітей;
3.2. посилити контроль за організацією та якістю харчування та 
нести повну відповідальність за дотримання вимог чинного 
законодавства щодо харчування дітей;
3.3. зобов’язати класних керівників здійснювати облік дітей, 
охоплених безоплатним харчуванням, надавати дані про таких дітей 
відповідальному за харчування в школі;
3.4. активізувати роботу класних керівників по формуванню 
культури харчування дітей різних вікових категорій;
3.5. зобов’язати класних керівників проводити роз’яснювальну 
роботу з учнями та батьками щодо необхідності отримання гарячого 
харчування;
3.6. проконтролювати своєчасну здачу звітів по харчуванню до 
відділу освіти, молоді та спорту; недопущення заборгованості в 
частині «батьківська плата по харчуванню»; оформлення кухарем 
якісних заявок на продукти харчування;
3.7. довести даний наказ до відома батьків дітей, працівників 
закладу.

4. Працівникам складу служби фінансово-господарського обслуговування 
відділу Лясковській Л.Д., Поварчук Г.П., Тітаренку В.І.:

4.1. забезпечити своєчасну доставку продуктів харчування до 
закладів освіти району;

4.2. не допускати прийому продуктів харчування на склад без 
супровідних документів (накладні, сертифікати відповідності, 
тощо) та не допускати видачу продуктів на школи «в борг»;

4.3. контролювати якість та кількість продуктів харчування згідно 
супровідних документів та накладних.

5. Головному бухгалтеру служби фінансово-господарського обслуговування 
відділу Равчук Н.О. та бухгалтеру з питань харчування Поліщук Т.М. 
забезпечити контроль за звітністю шкіл та контроль за дотриманням цін 
на продукти харчування в межах середьообласного показника.

6. Головному спеціалісту відділу Крюковій Л.В.:
6.1. координувати роботу всіх суб’єктів процесу організації 

харчування дітей;
6.2. проводити аналіз стану організації харчування учнів у 

закладах освіти району постійно;
6.3. довести даний наказ до відома керівників закладів освіти 

району.



7. Контроль за виконанням даного 
відділу Крюкову Л.В.

Начальник відділу

З наказом ознайомлені

ласти на головного спеціаліста

липчук

Юрисконсульт цимон

Л.Крюкова 
Н. Равчук

Т. Поліщук 
_Л. Лясковська 
Г. Поварчук 
В. Тітаренко

Ю. Березний ______________Л. Бізюк
В. Сопронюк. ___________________ І. Довгалюк
В. Кравчук _____________ Г. Ігнашина
Р. Шелепнюк _____________ Л. Богуцька
Л. Карчевська _____________ М. Отачук
Б. Колоднюк _____________ Р. Шарко
Р. Янкова ______________Н. Дарчик
М. Лисюк ______________ В. Філінюк
B. Миронов ______________  М. Шахраюк
C. Балабей _______________ Г. Сліворська
Т. Кухар ______________ Л. Поліщук
B. Хом’як ______________ О. Бойко

_ Г. Кравець ______________ Н. Сачук
C. Дручик _______________ Л. Гримак
В. Яцков
О. Лисюк
Т. Ткачук 
Т. Вітрук 
Р. Демчук




