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Наказ  

01.09.2017 року            № 143 
 

«Про організацію харчування учнів 

Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у 2017-2018 н.р.» 

 

На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та МОН України від 

01.06.2005 року №242/329 “Про затвердження порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах”, керуючись наказом відділу освіти Лохвицької РДА 

від 31.08.2015 року №213 «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладах району у 2015-2016  н.р.», з метою якісної організації харчування дітей в школі, 

НАКАЗУЮ: 

1. При організації харчування дітей у школі керуватися Конституцією України, Законами 

України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних 

хвороб”, Постановами КМУ від 22.12.2004 р. №1591 “Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, від 02.02.2011 р. №116 “Про 

порядок надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та 

середніх навчальних закладах, операції з яких звільняються оподаткування податком 

на додану вартість”, від 19.06.2002 р. №856 “Про організацію харчування окремих 

категорій учнів у ЗНЗ”, від 24.06.2009 р. №647 «Про внесення змін до Положення про 

закупівлю товарів, робіт, послуг, за державні кошти» та іншими нормативно-

правовими актами, що регулюють питання харчування дітей у ЗНЗ. 

2. Призначити Сизову Віту Григорівну відповідальною за організацію харчування дітей в 

школі. 

3. Постачання продуктів харчування здійснювати ФОП Зрібняк Т.О., з якою укладено 

договір. 

4. Кухарю школи Сизовій В.Г. до 04.09.2017 року: 

 відпрацювати режим і графік харчування дітей; 

 уточнити постачальників продуктів харчування і продовольчої 

сировини. 

5. Організацію безоплатного харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування проводити відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 р. №856 “Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у ЗНЗ”; проводити компенсації за 

харчування за вихідні, святкові та канікулярні дні при наявності коштів субвенції. 

6. Відповідальність  за проведення обліку дітей, охоплених безоплатним харчуванням, 

покласти на класних керівників. 

7. Медсестрі школи Галушці І.В. взяти під особистий контроль: 

 проходження обов’язкового медичного огляду працівників шкільної 

їдальні відповідно до чинного законодавства; 

 складання меню-розкладу. 

8. Кухарі Сизова В.Г. та Олійник К.І. несуть персональну відповідальність за: 
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 виконання норм харчування; 

 матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні); 

 дотримання вимог санітарного законодавства; 

 проведення приймання продуктів харчування і продовольчої сировини 

гарантованої якості; 

 виготовлення страв; 

 проведення реалізації готових страв і буфетної продукції; 

 надання дітям готових страв і буфетної продукції; 

 ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування, а 

також гаряче харчування за кошти батьків. 

9. Організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004 року «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» з розрахунку 10 

грн. на 1 учня. 

10. Кухарям Сизовій В.Г. та Олійник К.І. проводити облік і списування продуктів щодня 

та звітувати в централізовану бухгалтерію відділу освіти за місяць у термін до 2 числа 

наступного місяця. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи       О.А.П’ятницький 

 

 

З наказом ознайомлена(ий) ___________ І.В.Галушка ____________ 

 Підпис  Дата ознайомлення 

  В.Г.Сизова  

  К.І.Олійник  

 


