
 

КНЯЖОЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ   

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  вул. Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл.  

тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02  Код ЄДРПОУ 20564207 
 

                                                   Н А К А З 

01 вересня  2020 р                             с. Княжолука                                №  109  

 

Про   організацію  

харчування учнів у 2020/2021  

 навчальному році 

 

 На виконання Законів України « Про освіту», « про загальну середню 

освіту», постанови Кабінету України від 19.06.02. № 856 « Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах»постанови КМУ № 856 від 19.06.2002 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх закладах»,  та наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 01.06.2005р. «Про затвердження Порядку 

організації харчування дітей у навчальних   та оздоровчих закладах», рішення 

Долинської районної ради та наказу управління освіти, молоді та спорту 

Долинської РДА від 02.01.2020  року №  11    « Про організацію харчування 

учнів у  2020 навчальному році» та з метою забезпечення учнів школи 

повноцінним харчуванням 

Н А К А З У Ю : 

1. Приватному підприємцю Гайнюк Оксані : 

 1.1. Організувати харчування учнів школи і забезпечити дотримання норм 

харчування згідно з додатками 4,6,7,8 до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2012р. № 1591 « Про запровадження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах». 

 1.2. Продовжити забезпечення шкільної їдальні продуктами за рахунок 

коштів , передбачених кошторисом видатків.  

 1.3. Забезпечити безкоштовне харчування учнів пільгових категорій з 

числами учнів з 1-11  класів з розрахунку: 

 - у сумі 30 грн. на день  дітей сиріт,дітей позбавлених  батьківського 

піклування. 

- у сумі 25 грн. на день  дітей із сімей, які  отримують  допомогу відповідно до 

Закону України « Про державну  соціальну допомогу малозабезпечених сімей 

учнів 1-4 класів 



- у сумі 30 грн. на день  дітей із сімей, які  отримують  допомогу відповідно до 

Закону України « Про державну  соціальну допомогу малозабезпечених сімей 

учнів 5-11 класів 

- у сумі 30 грн. на день  дітей учасників АТО у східних областях України , з 

сімей загиблих,  постраждалих  під  час зимових акцій  громадянського  

протесту  в період  з 21.11.2013 року по 21.02.2014 року . 

2.Підприємцю Гайнюк О.І. забезпечити розсадку учнів відповідно до 

рекомендацій МОЗ 

  3. Відповідальним за  організацію харчування  дітей призначити заступника 

директора  з ВР Бойченко О.В. 

4.Відповідальним  за харчування  дітей пільгових категорій  призначити 

соціального педагога   Юрків Галину Юріївну 

 5. Відповідальним  харчування учнів: 

 5.1.Бойченко О.В. розробити графік  харчування учнів на період  карантину з 

дотриманням рекомендацій  санітарного лікаря. 

5.2.Поновити облік дітей пільгових категорій та дітей з малозабезпечених 

сімей. 

           5.3. Систематично здійснювати контроль за якісним і кількісним складом 

раціону , асортиментом харчових продуктів і продовольчої сировини. 

(Бойченко О.В., Гайнюк О.І. Фединяк В.О.) 

5.4. Організувати роботу з виховання культури здорового харчування , 

етики прийому їжі , профілактики харчових отруєнь та інфекційних 

захворювань. 

5.5.Інформувати батьків про стан організації харчування дітей; 

6. Заборонити продаж у шкільній їдальні продуктів зі вмістом штучних 

барвників , консервантів , ароматизаторів , підсолоджувачів, газу відповідного 

до спільного наказу МОН і МОЗ України від 15.08.2006р. № 620\563 « Щодо 

невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних , 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» 

7.Заборонити використання  їдальні для влаштування обрядів , не пов’язаних  з 

освітнім процесом. 

 8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

    Директор школи                         М.В.Пенгрин 

 

З наказом ознайомлено:            Бойченко О.В.   

   

                                                     Юрків Г.Ю. 

 

                                                     Гайнюк О.І. 

 

                                                     Фединяк В.О. 

 

 



 

 

 

 


