
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОГІРЦІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ 

 

НАКАЗ 

 
02 вересня 2021 р.                                             с. Погірці                                           № 06-13/86 

      

 Про  організацію 

 харчування учнів школи 

  в І семестрі 2021/2022 н. р.                                     

 Керуючись ст. 5 Закону України „Про охорону дитинства”, Постановами  

Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 22.11.2004 

р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах”, з метою організації повноцінного та безпечного харчування дітей 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати гаряче харчування учнів школи 1-4 класів та 5 – 11 класів 02 вересня 

2021р. 

2. Призначити Бабій Ольгу Володимирівну – заступника з виховної роботи 

відповідальною за організацію гарячого харчування. 

3. Відповідальній Бабій О. В.: 

    3.1.Організувати безкоштовне харчування для дітей 1 – 4 класів, для дітей, які 

опинилися у важких сімейних обставинах та для дітей, батьки яких є 

учасниками АТО. 

   3.2.Грошову норму визначати  для вище перелічених категорій -18 грн, а для учнів 

5 – 11 класів – 18 грн.  

    

 4. Повару школи Сич О. М.: 

4.1. Безоплатне харчування учнів здійснювати тільки в робочі дні. У разі 

відсутності учнів під час навчання компенсації за харчування не проводити. 

4.2. Харчування здійснювати відповідно до перспективного меню та меню – 

розкладом  погодженим головним санітарним лікарем Самбірського району. 

4.3. Продукти харчування та продовольчу сировину отримувати по накладних 

разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість 

(сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи 

тощо). 



4.4. Категорично заборонено отримання сметани, м’яса, м’ясних 

напівфабрикатів в кількості, що не може бути використано в установлені 

терміни реалізації.  

4.5. Заборонити використання в раціоні харчування дітей сухих сніданків: 

чіпси, сухарики, шоколадні вироби, газовані напої та інші продукти 

харчування, що містять штучні консерванти, барвники, ароматизатори, 

підсолоджувачі й викликають подразнення слизової оболонки шлунку і є 

небезпечними.  

4.6. Проводити роботу щодо забезпечення матеріально-технічного обладнання 

їдальні в робочому стані, за необхідності здійснювати заміну. 

4.7. Постійно вживати протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів 

кишкових інфекцій і харчових отруєнь. 

4.8. Вчасно подавати заявку на потребу у продуктах, відповідно до 

перспективного меню, калькуляції та залишків продуктів. 

4.9. Щомісячно контролювати і аналізувати використання продуктів для  

харчування учнів  з малозабезпечених сімей.  

4.10. Обов’язково дотримуватися  виконання перспективного меню, 

технологічного процесу приготування страв. 

5. Проводити бракераж сирих продуктів та готових страв. 

6. Відповідальним за проведення бракеражу готових страв призначити Матюшко 

Ірину Павлівну та Кузь Ольгу Федорівну – педагогів організаторів. 

7. Встановити постійний контроль за дотриманням перспективного меню, 

виконанням натуральних норм харчування учнів, технологією приготування 

страв та веденням  документації згідно вимог.  

8. Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню здійснювати за 

готівку з обов’язковою здачею грошей у касу відділу освіти для перерахунку 

постачальникам. 

 9.  Щомісяця уточнювати графіки завезення продуктів харчування. 

 10. Проводити генеральне прибирання у їдальні кожну четверту п’ятницю   місяця. 

 11. Даний наказ довести до відома повара Сич О. М. і помічника повара Гривнак 

Л.М. 

 12. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

         

 Директорка :                             О. Стасишин 

            

           З наказом ознайомлені:                           Бабій О. В._______________ 

            Матюшко І. П.____________                  Кузь О. Ф.________________ 

            Сич О. М._______________                     Гривнак Л. М.____________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


