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Про організацію харчування в опорному закладі 

 та філіях у 2022  році 
 

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну 

середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оздоровлення та відпочинок 

дітей”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про 

захист населення від інфекційних хвороб”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів”, “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”, 

“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”, санітарного законодавства , Постанов Кабінету Міністрів від 

24.03.2021 №305 “Про затвердження норм Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах  оздоровлення  та відпочинку”, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити відповідальними  за організацію харчування дітей та ведення документації 

заступника з НВР Іванну ГУЛИК та завідувачів філій: Григорія ВАСИЛЕНКА, Аллу 

НЕВІНСЬКУ, Ганну ШАПОВАЛЮК. 
2. Ввести в дію оновлене монопрофільне меню з 10.01.2022 р. (Додаток 1). 
3. Ввести в дію оновлене монопрофільне меню для учнів, вихованців   ЗДО  Гайворонської, 

Логвинської і Матвіїської філій опорного закладу (Додаток 2). 
4. Затвердити режим (кратність) харчування   здобувачів освіти опорного закладу — 

одноразовий та  графік видачі їжі (Додаток 3) та його філій: Гайворонсьокї (Додаток 3.1), 

Логвинської (Додаток 3.2), Матвіїської (Додаток 3.3). 

5. Затвердити асортимент буфетної продукції харчоблоку  з урахуванням встановлених 

МОЗ вимог до організації харчування (Додаток 4) . 
6. Забезпечити  протягом 2022 року організацію харчування учнів у школі з виконанням 

протиепідемічних заходів .  
7. Здійснювати харчування учнів за рахунок коштів батьків, спонсорських коштів та 

бюджетних асигнувань, виділених на утримання закладів освіти. 
8. Забезпечити безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів (100%) 

відповідно до режиму (кратності) харчування для: 
- дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім`ях (Додаток 5); 
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- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладу 

(Додаток 6) та його філіях (Додаток 6.1) ; 
- дітей із малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; (Додаток 7) та його філіях 

(Додаток 7.1); 
     - забезпечити харчуванням за рахунок бюджетних коштів (100%) учнів із сімей учасників 

антитерористичної операції  та затвердити список (Додаток8), філій (Додаток 8.1); 

- забезпечити харчуванням за рахунок бюджетних коштів (50%) у дошкільних 

підрозділах філій для дітей із сімей, у яких троє і більше дітей (Додаток 8.2). 
9. Затвердити список дітей, що потребують дієтичного харчування (Додаток 9)  
10. Відповідальним за харчування учнів 1-4 класів, порядок отримання обідів, ведення 

відповідної документації призначити Руслану ЗНАЧКІВСЬКУ, вихователя ГПД, члена 

батьківського комітету школи. 
 11. Забезпечувати неухильне дотримання законодавчих та нормативно–правових 

документів щодо організації харчування. 
12. Забезпечити виконання посадових обов’язків працівниками, які відповідають за 

організацію харчування. 
13.Довести цей наказ до відома учасників навчально-виховного процесу на нараді при 

директорові. 
     14. Сестрі медичній з дієтичного харчування  Мар’яні ОЛІЙНИК та завідувачам філій 

здійснювати постійний контроль за санітарно-гігієнічним режимом харчоблоку, їдальні та 

проходженням обов’язкових медичних оглядів і дотриманням особистої гігієни працівниками, 

які забезпечують організацію харчування. 

     14.1.  Постійно здійснювати профілактичні заходи щодо попередження спалахів гострих 

кишкових інфекцій і харчових отруєнь.  
      15. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Іванні ГУЛИК довести до відома  

класних керівників 1-4-х класів, 5-11-х класів,  вихователів ЗДО філій, батьків, учнів ОЗО 

зміст цього наказу.  

 16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Директор                                              Ольга КАЙЗЕР 
 

З наказом ознайомлені: 
Іванна ГУЛИК 
Алла НЕВІНСЬКА 
Григорій ВАСИЛЕНКО 

Ганна ШАПОВАЛЮК 
Руслана ЗНАЧКІВСЬКА 
Мар’яна ОЛІЙНИК                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  


