
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

20.12.2021                                          с.Миколаївка                               № 1  64-ОД   

Про організацію харчування 
дітей у закладах освіти 
Миколаївської сільської ради 
у 2022 році

На  виконання  законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про
забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення»,  «Про
захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів»; Постанови Кабінету Міністрів
України  від  24.03.2021  №  305  «Про  затвердження  норм  Порядку
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення
та  відпочинку»,  наказу  Міністерства  аграрної  політики  та  продовольства
України  від  01.10.2012  року  №  590  «Про  затвердження  Вимог  щодо
розробки,  впровадження  та  застосування  постійно  діючих  процедур,
заснованих  на  принципах  Системи  управління  безпечністю  харчових
продуктів  (НАССР)» (із  змінами); спільного  наказу  Міністерства  охорони
здоров’я України і  Міністерства освіти і  науки України від 17.04.2006  №
298/227  «Про  затвердження  Інструкції  з  організації  харчування  дітей  у
дошкільних навчальних закладах» (із змінами); наказів Міністерства охорони
здоров’я  України  від  25.09.2020  №  2205  «Про  затвердження  Санітарного
регламенту для закладів загальної  середньої освіти», від 24.03.2016 № 234
«Про  затвердження  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних
закладів»,  рішення 16 сесії Миколаївської сільської ради  VІІІ скликання від
16.12.2020 «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої
освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради
Сумського району у  2021 році»,  рішення 16 сесії  Миколаївської  сільської
ради  VІІІ скликання від 16.12.2021 «Про затвердження Порядку організації
харчування  дітей  у  закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
сільської   ради  Сумського  району  у  2022  році»,  з  метою  забезпечення
повноцінного,  якісного  та  здорового  харчування  дітей   у  закладах  освіти
Миколаївської сільської ради

НАКАЗУЮ :
1. Організувати  у  2022  році  безкоштовне  харчування  за  рахунок  коштів
місцевого  бюджету дітей пільгових категорій закладів загальної середньої
освіти  (1-11  класів),  а  саме:  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського



піклування; дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або
мобілізовані в зону антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків під
час воєнних дій в зоні антитерористичної операції на сході України; дітей з
особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  в  інклюзивних  класах;
учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»;  учнів з  числа
внутрішньо  переміщених  осіб  або  таких,  що  мають  статус  дітей,  які
постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

2. Організувати  у  2022  році  безкоштовне  харчування  за  рахунок  коштів
місцевого бюджету дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти та
дошкільних груп навчально-виховних комплексів, а саме: дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування;  дітей,  батьки  яких  є  учасниками
антитерористичної  операції  або  мобілізовані  в  зону  антитерористичної
операції,  та  дітей  загиблих  батьків  під  час  воєнних  дій  в  зоні
антитерористичної операції на сході України; дітей з особливими освітніми
потребами,  які  виховуються  в  інклюзивних  групах;  дітей  з  сімей,  які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з числа внутрішньо переміщених
осіб або таких, що мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів; дітей з інвалідністю.

3. Організувати у 2022 році харчування учнів 1-4 класів закладів загальної
середньої  освіти,  які  не відносяться до пільгових категорій,  та  вихованців
закладів  дошкільної  освіти  та  дошкільних  груп  навчально-виховних
комплексів, які не відносяться до пільгових  категорій, у розрахунку: 60% -
кошти місцевого бюджету, 40% - плата, яку вносять батьки або особи, які їх
замінюють.

4. Організувати у 2022 році харчування учнів 1-11 класів закладів загальної
середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти і дошкільних груп
навчально-виховних комплексів із багатодітних сімей, де виховується троє і
більше  дітей  віком  до  18  років, та  зменшити  на  50%  розмір  плати  за
харчування, яку вносять батьки або особи, які їх замінюють.

5. Організувати у 2022 році  харчування учнів 5-11 класів закладів загальної
середньої  освіти,  які  не відносяться до пільгових категорій,  у  розрахунку:
20% - кошти місцевого бюджету, 80% - плата, яку вносять батьки або особи,
які їх замінюють.

6. Встановити  вартість  харчування  у  2022  році  у  закладах  загальної
середньої освіти Миколаївської сільської ради у сумі 30.00 грн. на 1 учня на
день.

7. Встановити вартість харчування у 2022 році у закладах дошкільної освіти
та  дошкільних  групах  начально-виховних  комплексів  Миколаївської
сільської ради у сумі 46.00 грн. на одну дитину  на день.



8. Підставою  для  надання  безоплатного  харчування  вихованців  закладів
дошкільної  освіти  та  дошкільних  підрозділів  навчально-виховних
комплексів, учнів  1-11  класів  загальної  середньої  освіти  з  числа  дітей
пільгового контингенту у закладах є наявність документів, які підтверджують
статус.

9. Забезпечити  умови  та  організувати  харчування  дітей  з  особливими
дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену і лактози,
згідно з медичною довідкою лікаря, де зазначено особливі дієтичні потреби
дитини із встановленням діагнозу.

10. Керівникам  закладів  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти
Миколаївської сільської ради:
10.1.Здійснювати  особистий  контроль  за  виконанням  вимог  нормативно-
правових документів з питань організації харчування учнів і вихованців та
дотримання санітарно-гігієнічних норм.
10.2.Забезпечити  виконання 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
продуктів».
10.3.Забезпечити неухильне виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів
України  від  24.03.2021  №  305  «Про  затвердження  норм  Порядку
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку».
10.4. Для  організації  щоденного  харчування  використовувати  єдине
перспективне  чотиритижневе  меню  для  закладів  освіти  Миколаївської
сільської  ради,  затверджене  начальником  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  та  погоджене  з  Сумським  управлінням  ГУ
Держпродспоживслужби України в Сумській області (додається). 
10.5.Організувати  проведення  щоденного  контролю за  якістю  харчування,
дотриманням  технології  приготування  страв,  доброякісністю  продуктів
харчування, які приймаються до закладу, термінами і умовами їх зберігання,
санітарним станом харчоблоку та транспорту, яким постачаються продукти
харчування.
10.6. Організувати  проведення  лабораторних  досліджень,  з  метою
моніторингу якості та безпеки при організації харчування у закладі освіти.
Приймати до закладу продукти харчування, продовольчу сировину тільки за
наявності  товарно-транспортної  накладної  і  відповідних  супровідних
документів, які засвідчують їх походження та якість. 
10.7.Не  допускати  замовлення  та  приймання  продуктів  харчування,  які
заборонені  для  використання  в  закладах  освіти  відповідно  до Постанови
Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.
10.8.Здійснювати протягом року контроль за станом організації харчування
дітей  у  закладі,  у  тому  числі  із  залученням  представників  батьківської
громадськості. 



10.9.Суворо  дотримуватися  вимог  ведення  документації  відповідальними
особами щодо здійснення харчування дітей згідно з чинним законодавством
України. 
10.10.Негайно інформувати  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  про  всі  нестандартні  випадки,  які  пов’язані  з  організацією
харчування дітей.

11. Бухгалтерії  відділу освіти, молоді та спорту проводити постійно аналіз
ефективності використання коштів, передбачених на харчування дітей.

12. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на головного спеціаліста
відділу Нікітенко О.В.

Начальник відділу освіти Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


	

