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УКРАЇНА 

КНЯЖОЛУЦЬКИЙ  ЛІЦЕЙ  

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул Визволення, 1, с.Княжолука, Івано-Франківська область, 77540,  

                 тел.(095) 6650765  E-mail: knzosh@ukr.nеt Код ЄДРПОУ 20564207  

 

Н А К А З 

 

30 серпня 2021                              с. Княжолука                                № 129 
 

 

 

 

 

Про організацію харчування 

учнів закладу у 2021-2022 

навчальному році 

 

 

На виконання ст. 56 Закону України «Про освіту», пункт 2, ст. 22 Закону 

«Про загальну середню освіту», абзацу 5 пункт 18 ст.  5 Закону «Про охорону 

дитинства», законів  України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із 

змінами), від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку 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» (із змінами), спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України 

від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів 

(НАССР)», рішення Долинської  міської ради від 28 січня 2021  року  № 82-

4/2021 «Про встановлення вартості гарячого харчування для учнів, вихованців у 

закладах освіти Долинської  міської ради та встановлення батьківської плати за 

гаряче харчування у 2021 році», наказу управління освіти Долинської міської 

ради від 03.02.2021 року № 14 «Про організацію харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти і вихованців закладів дошкільної освіти Долинської  
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міської ради  у 2021 році » з метою забезпечення  повноцінного харчування 

учнів ліцею та вихованців дошкільного відділення 

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Призначити відповідальним за організацію харчування учнів 

заступника директора з виховної роботи Бойченко О.В. 

2. Затвердити перелік документації їдальні на 2021-2022 навчальний рік 

(додається). 

3. Затвердити графік видачі та прийому їжі (додається). 

4. Заступнику директора з виховної роботи Бойченко О.В.: 

4.1. Здійснювати контроль за станом харчування дітей у закладі, протягом 

навчального року.  

4.2. Контролювати ведення журналу бракеражу готової продукції     

                                                               Систематично упродовж року. 

4.3. Контролювати якість та вихід приготовлених страв. 

                                                                Систематично упродовж року. 

4.4. Разом з медичною сестрою перевіряти закладку продуктів. 

                                                      Не менше одного разу на тиждень. 

4.5. Контролювати дотримання технологічних процесів приготування їжі 

відповідно до вимог організації харчування дітей та особистої гігієни 

працівниками харчоблоку.                                                  Щоденно. 

4.6. Забезпечити повноту і своєчасність проходження профілактичних 

медичних оглядів працівниками харчоблоку. 

4.7. Налагодити належний рівень роботи медичних працівників з питань 

організації харчування. 

 4.8. Здійснювати постійний контроль за станом харчування дітей у 

закладі, щомісяця обговорювати це питання на нараді при директорові, 

протягом навчального року. 

 4.9. Здійснювати щоденний контроль за якістю харчування, за 

доброякісністю продуктів харчування, які приймаються до закладу, термінами і 

умовами їх зберігання, санітарним станом харчоблоку та транспорту, яким 

постачаються продукти харчування. 

 4.10. Організувати харчування в закладі освіти згідно вимог системи 

НАССР, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та 

застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових», забезпечити в їдальні закладу продуктів з 

застосуванням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. 

4.11. Інформувати негайно директора про всі нестандартні випадки  щодо 

організації харчування дітей та  стану їх здоров’я. 

5. Відповідальність за зберігання та використання денного запасу 

продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне 

приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та 
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зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за 

санітарний стан приміщень харчоблоку покласти на підприємця Фединяк Г.Д. 

6. Призначити персонально відповідальними: 

 6.1. За бракераж сирої продукції – медсестер Фединяк В.О., Половку О.М. 

 6.2. За виконання технології приготування страв та якість готової 

продукції – підприємця Фединяк Г.Д. 

 6.3. За санітарний стан: 

- столового посуду - Фединяк Г.Д. 

- кухонного обладнання та інвентарю – Фединяк Г.Д. 

- приміщення харчоблоку – Фединяк Г.Д. 

- кімнати, де учні приймають їжу – Фединяк Г.Д., Дякун Г.В. 

 7. Кухарю Фединяк Г.Д. 

 7.1. Забезпечувати харчування учнів ліцею та дошкільного відділення 

відповідно до режиму дня. 

 7.2. Проводити інструктажі на робочих місцях з працівниками харчоблоку 

з техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням, ріжучими 

інструментами та дотримання технології приготування страв, за потреби.  

 7.3. Нести повну матеріальну відповідальність за приймання продуктів 

харчування, їх якість, а також відповідальність за закладку продуктів 

харчування та продовольчої сировини відповідно до меню, постійно. 

 7.4. Здійснювати постійний контроль за виконанням санітарно-гігієнічних 

вимог у харчоблоці, постійно. 

 7.5. Складати перспективне меню. 

7.6. Видавати готові страви тільки після зняття проби медичною сестрою та 

з її дозволу (або відповідальним адміністратором) відповідно до затвердженого 

графіка видачі їжі з харчоблоку на класи, тільки в посуд із відповідним 

маркуванням. 

7.7. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного 

одягу. 

7.8. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров`я працівників 

харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних 

інфекцій. 

7.9. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та 

інвентар харчоблоку. 

7.10. Щодня на кожний наступний день складати меню-розклад із 

зазначенням пільгових категорій та дієтичного харчування учнів відповідно до 

наявності продуктів харчування з урахуванням примірного двотижневого меню, 

картотеки страв. 

7.11. Забезпечити повноцінне безпечне і якісне харчування дітей, 

виконання грошових і натуральних норм харчування. 

7.12. Забезпечити виконання норм харчування відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (із 

змінами). 

 8. Сестрі медичній: 
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 8.1. Здійснювати контроль за якістю продуктів, які поступають до 

харчоблоку, та умови їх зберігання. 

 8.2. Контролювати виконання персоналом харчоблоку закладки, обліку 

продуктів та умови їх зберігання. 

 8.3. Разом із відповідальним адміністратором за організацію харчування 

учнів щодоби контролювати закладку продуктів відповідно до норм, якість та 

вихід страв. Здійснювати постійний контроль за організацією прийому їжі 

дітьми. 

 8.4. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на класи (групи ГПД) в 

об’ємі не більше однієї порції, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-

розкладі, за температури, за якої вживатиметься страва, результати зняття проби 

вносити до Журналу бракеражу готової продукції. 

 8.5. Контролювати виконання санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці та в 

приміщенні, де вживається учнями їжа. 

 8.6. Проводити санітарно-просвітницьку роботу з працівниками 

харчоблоку з попередження інфекційних та шкіряних захворювань. 

 8.7. Контролювати проходження працівниками харчоблоку медичного 

огляду. 

 8.8. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, 

перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних 

інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров’я 

працівників харчоблоку . 

 9. Помічникам вихователів: 

 9.1. Отримувати їжу на групи  лише у промаркованих закритих кришками 

відрах і каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному 

одязі, чистими руками. 

 9.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі. 

 9.3. Здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи 

потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об’ємі згідно з 

Інструкцією. 

 9.4. Замовляти питну воду для учнів, контролювати її доставку та якість згідно 

сертифікату. 

 9.5. Відповідати за санітарний стан посуду та приміщення, в якому учні 

приймають їжу. 

    10. Класним керівникам, вихователям ДВ: 

10.1.  Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків з питань 

раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій, 

додержання правил особистої гігієни, пропаганди гігієнічних основ здоров’я, 

негативного впливу продуктів харчування, які містять штучні барвники, консерванти, 

ароматизатори, протягом навчального року. 

10.2. Провести батьківські збори, на яких розглянути питання організації 

харчування учнів, до 29.09.2021. 

11. Головному бухгалтеру Павлик М.М.:  
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11.1. Проводити постійно аналіз ефективності використання бюджетних 

коштів за організацією харчування учнів. 

11.2. Оплату за організацію харчування проводити виключно в межах 

чинного законодавства. 

11.3. На виконання вимог ст. 30 Закону України «Про освіту»  

забезпечити на сайті закладу освіти відкритий доступ до інформації про 

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих 

коштів, про постачальників продуктів харчування та ціни на них. 

12. Організувати з 01.09.2021 року безкоштовне триразове харчування 

для вихованців дошкільного відділення на суму:  3 – річки – 30 грн., 4, 5 річки – 

40 грн.;  одноразове харчування  для  учнів 1-4 класів пільгових категорій  на 

суму 25 грн. у день на одного школяра. 

13. Організувати з 01.09.2020 року безкоштовне одноразове харчування  

на суму 30 грн. для: 

-  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;   

 - для дітей, батьки яких є захисниками України, добровольцями – 

захисниками України або загиблими (померлими) захисниками України, 

постраждалими внаслідок подій листопада 2013- січня 2014 років. 

14. Неухильно виконувати нормативно-правові документи щодо організації 

харчування у закладі освіти. 

        15. Здійснювати щомісячний громадський контроль за станом організації 

харчування учнів закладу із залученням працівників причетних служб та батьківського 

комітету. 

16. Заборонити приносити батькам у навчальний заклад для частування дітей 

кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, зокрема газовані, тощо з метою 

попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь. 

17. Призначити відповідальним за організацію і збір документів на харчування 

учнів пільгових категорій Юрків Галині Юрівні. 

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею     Михайло Пенгрин 

 

З наказом ознайомлені                                О.Бойченко 

 

В.Фединяк                                                    О. Половка 

Г. Фединяк                                                    Г. Юрків 
  
 

   
  


