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НАКАЗ 

 

03.09.2018 року                                                                                               №  117 

 

Про організацію харчування учнів  

за бюджетні та батьківські кошти 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21.05.1997р.№280/97 – ВР, Законів України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000р.№1768-ІІІ, «Про охорону 

дитинства» від 26.04.2001р. №2402-ІІІ, постанов Кабінету Міністрів України «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06.2002року 

№856, «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку « від 22.11.2004р. №1591, спільних наказів Міністерства охорони здоровя України і 

Міністерства освіти і науки України «Порядок організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах» від 01.06.2005р. № 242/329, «Щодо невідкладних заходів з організації 

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»від 

15.08.2006р. №620/563, згідно наказу управління освіти Ковельської міської ради  «Про 

організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти міста у 2018році», від 27. 

08.2018 року № 264 

 

  НАКАЗУЮ: 

 

1.Організувати гаряче харчування дітей у шкільній їдальні за рахунок коштів місцевого 

бюджету: 

- учнів 1-4 класів – 6грн.00коп.в день на одну дитину. 

2. Організувати гаряче харчування дітей у шкільній їдальні за рахунок коштів місцевого 

бюджету в сумі 8 грн. на одну дитину: 

- дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- учнів 1-4 класів із малозабезпечених сімей; 

- дітей, батьки яких загинули в зоні АТО та дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції. 

3. Звільнити на 50% від оплати за харчування у 2018 році учнів 5 – 11 класів із сіией, 

переселених з Луганської, Донецької областей, Автономної Республіки Крим на тимчасове 

проживання. 

 4. Забезпечити гарячим харчуванням учнів 5-11 класів за рахунок батьківських коштів. 

 5. Тримати під постійним контролем стан харчування  та забезпечити неухильне 

дотримання нормативно – правових документів щодо організації харчування учнів. 

 

Протягом навчального року, заст. директора А.А. Вознюк 

 

7. Вести контроль за дотриманням на харчоблоках діючих санітарних норм і правил, вимог 

технології приготування страв, особистої гігієни персоналу. 

8. Забезпечити умови для збереження добової проби страв, дотримання правил збереження 

та термінів реалізації продукції, яка швидко псується. 
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9. Заборонити прийом та реалізацію продуктів без сертифікатів.                                                   

10. Посилити санітарно – просвітницьку роботу серед учнів щодо гігієнічних засад 

харчування, профілактики захворювань, пов’язаних із харчуванням. 

 

             Медична сестра, класні керівники, 

учитель основ здоров’я Горькава Н.О. 

 

11. Проводити роботу по зміцненню матеріально – технічної бази харчоблоків. 

 

Заст. директора з господарськї роботи І.М. Ярошук 

 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 


