
 

Н А К А З

від 04.01.2022                  №  
  

Про організацію харчування дітей 
в  Барвінківському ліцеї №3 Барвінківської 
міської територіальної громади 
Ізюмського району Харківської області  на 2022 рік

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 5 Закону
України «Про охорону дитинства», статті 35 Закону України «Про дошкільну
освіту», абзацу другого частини сьомої статті 20 Закону України «Про повну
загальну  середню  освіту»,  частини  10  статті  7  Закону  України  «Про
забезпечення прав і свобод внутрішнього переміщених осіб», Закону України
«Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей»,  постанов  Кабінету  Міністрів
України від 26 серпня 2002 р. №1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від  21.11.2002 № 667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
Плану заходів з реформування системи шкільного харчування, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 1008-
р,  відповідно до рішення ХХIV сесії  VІІІ скликання Барвінківської міської
ради Ізюмського району Харківської області  від 26.11.2021  №  952-VІІІ «Про
встановлення  вартості  харчування  дітей  в  закладах  освіти  Барвінківської
міської територіальної громади на період з 01.01.2022  по 31.12.2022 року»,
статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу
Управління освіти,культури, молоді  та спорту  «»Про організацію харчування
дітей в закладах освіти Барвінківської міської територіальної громади на 2022
рік»  від  31.12.2021  №  266,  з  метою  організації  повноцінного,якісного
харчування  учнів  в  Барвінківському ліцеї №3 за рахунок коштів  міського
бюджету у 2022 році, 

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати  з  10 січня  2022  року  по  31  грудня  2022  року
безкоштовне   одноразове  гаряче  харчування  (сніданки) для  наступних
категорій учнів закладів загальної середньої освіти громади: 
-  учнів 1-4 класів; 
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах; 



- дітей з багатодітних сімей; 
-  дітей,  батьки  які  мають  статус  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи (1 та 2 категорії); 
-  дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій;
 - дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних  операцій/ООС,  здійснення  заходів  із  забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії
Російської  Федерації  у  Донецькій та Луганських областях,  бойових дій чи
збройних конфліктів,  або помер внаслідок поранення, контузії  чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції/ООС, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії  Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях,
бойових  дій  чи  збройних  конфліктів,  а  також  внаслідок  захворювання,
одержаного у період участі  в  антитерористичній операції/ООС, здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії  Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях,
бойових дій чи збройних конфліктів; 
-   дітей  з  числа  внутрішньопереміщених  осіб  чи  діти,  які  мають  статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
-  дітей з інвалідністю.

2.Затвердити документацію, необхідну для правильної та безперебійної
роботи їдалень закладів освіти.

3. Здійснити  витрати  на   харчування  учнів   пільгового  контингенту
закладів  загальної  середньої  освіти на  2022 рік  в  сумі  17,00 грн.  на  одну
дитину в день за рахунок міського бюджету.

4.   Призначити  відповідальною  за  організацію харчування учнів у
закладі  заступника  з  навчально-виховної  роботи  Ірину   БІЛИЦЬКУ.

5.  Призначити  відповідальною  за  приймання,  зберігання  та  видачу
продуктів  харчування  відповідно  до  вимог  санітарного  законодавства
завгоспа ліцею Ірину Казакову.                                                             

6.   Відповідальним   за  організацію  харчування    по  ліцею  (Ірина
БІЛИЦЬКА):

5.1.  Здійснювати контроль  за дотриманням учнями  правил особистої
гігієни  та  вживання  гарячих  страв  учнями,  санітарно-гігієнічним  станом
харчоблоку,  дотримання  режиму  і  графіку  харчування  дітей,  чергування
педагогічних працівників у шкільній їдальні.           

6.2.  Проводити  роз’яснювальну  роботу  серед  учнів,  вихованців  та
батьків  для  пропаганди  гігієнічних  основ  харчування,  залучаючи  до  цієї
роботи медичних працівників, класних керівників.

           Протягом 2022 року.
6.3. Інформувати  батьків про організацію харчування дітей у закладах

освіти, проводити обговорення на батьківських зборах питань, пов’язаних з
організацією харчування.

           Протягом 2022  року.



6.4.   Організувати  вільний  доступ  учнів    до  питної  води  під  час
перебування їх у закладі  освіти в таких формах: бутильована альтернативна
вода. 

                                                                              Протягом 2022 року.
6.5. Проводити  інструктажі на робочих місцях з працівниками їдальні з

техніки  безпеки  під  час  роботи  з  електрообладнанням,  ріжучими
інструментами та технології приготування страв.

          Постійно
7. Кухарю  їдальні (Оксана НАТОЛОКА):
7.1.  Спільно  з  медичною  сестрою  та  черговим   адміністратором

дотримуватися нормативних вимог щодо правильності закладки продуктів.
         Постійно

7.2. Суворо дотримуватися рецептури, технології  приготування їжі та
видачі страв.

         Постійно
7.3.  Забезпечити  харчування  учнів  ліцею  відповідно  до  фізіологічно

обґрунтованого режиму дня.
          Постійно

 7.4.  Здійснювати  контроль за виконанням санітарно-гігієнічних вимог
на харчоблоці.

          Постійно
8.  Медичній сестрі з дієтичного харчування (Ірина ПОВОЛОЦЬКА):
8.1. Здійснювати контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні

закладу та умови їх  зберігання.
                                                        Постійно
8.2.  Складати  меню-розклад  відповідно  до  примірного

чотиритижневого меню та картотеки страв  з урахування наявності учнів , які
потребують дієтичного харчування.

         Щоденно
8.3.   Контролювати   дотримання  технології  приготування  страв  та

ведення журналу бракеражу готової продукції.
         Постійно

8.4.   Здійснювати  контроль  закладки  продуктів  відповідно  до  норм,
якості та виходу відпущених страв спільно з черговим адміністратором.  

         Постійно
7.5. Здійснювати  облік харчових відходів. Проводити бракераж готової

продукції та результати фіксувати в спеціальному журналі.
         Постійно

7.6.  Проводити санітарно-освітню роботу з працівниками харчоблоку з
попередження інфекційних та шкіряних захворювань.

          Постійно
7.7.  Контролювати  своєчасне  проходження  медичних  оглядів  та

санітарних мінімумів  працівниками.       
Постійно



8.  Призначеним  відповідальним  за  приймання,  зберігання  та  видачу
продуктів харчування (Ірина КАЗАКОВА) :

8.1.  При замовленні  продуктів  харчування  дотримуватись   розподілу
продуктового набору за основними групами  та видами продуктів відповідно
до вимог чинного законодавства.

                                                 Постійно
8.2. Надсилати   щотижневе  попереднє  замовлення  продуктів

харчування  до  постачальників  продуктів  харчування  та  продовольчої
сировини відповідно до примірного чотиритижневого меню.

8.3.  Контролювати  умови  доставки  продуктів  харчування  та
продуктової сировини до  закладу освіти.

                                                    Постійно
8.4. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини

у  книзі  складського  обліку,  суворо  дотримуватись   умов  зберігання  та
термінів  реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

                                                     Постійно
8.5.  Підтримувати  відповідні  умови  згідно  з  санітарно-гігієнічними

вимогами до овочесховища.
                                                      Постійно
6.  Головному  бухгалтеру  централізованої  бухгалтерії   Управління

освіти, культури, молоді та спорту (Денис КОСТЕНКО): 
6.1. ЗДІЙСНИТИ витрати на  харчування учнів  пільгового контингенту

закладів  загальної  середньої  освіти на  2022 рік  в  сумі  17,00 грн.  на  одну
дитину в день за рахунок міського бюджету.

6.2.  ЗДІЙСНИТИ  витрати  на  харчування  вихованців  в  закладах
дошкільної  освіти  та  дошкільних підрозділах  закладів  загальної  середньої
освіти на 2022 рік у сумі 30,00 грн. на одну дитину в день.

6.3.  ВРАХУВАТИ визначений розмір батьківської плати  за харчування
дітей  в  закладах  дошкільної  освіти  та  дошкільних  підрозділах  закладів
загальної середньої освіти  у розмірі 60% .

6.4. ВРАХУВАТИ зменшення на 50% батьківської плати за харчування в
закладах  дошкільної  освіти  та  дошкільних  підрозділах  закладів  загальної
середньої освіти дітей з багатодітних сімей.

6.5.  ЗБІЛЬШИТИ  витрати  на  харчування  дітей  в  закладах  освіти  в
літній оздоровчий період 2022 року для придбання свіжих овочів та фруктів,
а саме:
 -  в закладах дошкільної  освіти встановити фіксовану вартість харчування
9,00 грн. на одну дитину на день.
          6.6. ЗДІЙСНЮВАТИ платні послуги з харчування учнів в закладах
загальної середньої освіти, в тому числі в групах продовженого дня.

7.   Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.
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