
 

 

ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

02.09.2019                                        м.Охтирка                                        №  

   

Про організацію харчування 

учнів в 2019-2020 навчальному році 

 

        На виконання ст. 25 Закону України «Про освіту», ст. 22 Закону України 

«Про загальну середню освіту», відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України» № 911 від 24.12.215 р., 

постанови КМУ від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.02.2011р. №116 «Порядок надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість» із змінами, Порядку організації 

харчування дітей у навчальних закладах, затвердженого спільним наказом 

Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005р. № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15.06.05р. №661/10941, спільного наказу Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров'я від 15.08.06. №620/563 «Щодо 

невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», міської Програми 

«Удосконалення системи організації харчування у навчально-виховних 

закладах м. Охтирка на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 26.01.2016 

№ 159-МР «Про звільнення від плати за харчування» (зі змінами), рішення 

виконавчого комітету Охтирської міської ради від 11.12.2018 № 178 «Про 

розмір плати за харчування дітей у  закладах загальної середньої освіти міста 

в начальний  та оздоровчий періоди», рішення виконавчого комітету від 

17.04.2019 №37 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

11.12.2018 №178 «Про розмір плати за харчування дітей у  закладах загальної 

середньої освіти міста в начальний  та оздоровчий періоди», рішення 

виконавчого комітету Черничанської сільської ради Охтирського району 

Сумської області від 15.05.2019 №82 та від 16.06.2019 №113 «Про 

погодження питання навчання учнів, мешканців Черничанської сільської 

ради, в навчальних закладах Охтирської міської ради та відшкодування 



коштів за їх утримання» та з метою забезпечення на належному рівні 

харчування дітей в навчальних закладах міста, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати гаряче харчування учнів 1-11 класів у школі  та 

забезпечити дотримання норм харчування у 2019-2020 н.р. 

2.  Установити розмір плати за харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти встановити відповідно до наказу відділу освіти Охтирської 

міської ради № 471 від 26.12. 2017 року: 

 – 23,00 грн. дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, дітям, батьки яких 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в 1-4 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів – за рахунок коштів міського бюджету; 

 – 25,30 грн. дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, дітям, батьки яких 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  які навчаються в 5-11 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів – за рахунок коштів міського бюджету; 

 –  учням 1-4 класів, із сімей які зареєстровані в м.Охтирка та не 

користуються пільгами, батьки яких є військовослужбовцями (додаток 1) із 

розрахунку  10,50 грн. – за рахунок коштів міського бюджету, 12,50 грн. – за 

рахунок батьківської плати; 

            -учням 1-4 класів із сімей, які   належать до інших територіальних 

громад , підстава довідка про реєстрацію, встановити батьківську плату в 

розмірі 23,00 грн на день.(додаток 2); 

-     учням 1-4 класів із сімей, які   належать до Чернеччинської  

територіальної громади, підстава довідка про реєстрацію, і  яким погоджено 

навчання  в школі  (додаток 3) встановити батьківську плату в розмірі 12,50 

грн на день; 

    -дітям пільгових категорій з сімей, які зареєстровані в межах інших 

територіальних громад, встановлюється плата в розмірі 100% харчування на 

день, яка фінансується за рахунок міжбюджетних трансферів між 

Охтирською міською радою та об’єднаною територіальною громадою та 

іншим органом місцевого самоврядування, а у виключних випадках за 

рахунок Охтирської міської ради.  

 – для дітей, батьки яких мобілізовані для участі у проведенні  операції 

об’єднаних сил , дітей, батьки яких відряджені для виконання бойових 

завдань у зону проведення  операції об’єднаних сил  - на час відрядження 

після надання відповідної довідки, дітей, батьки яких загинули під час 

проведення антитерористичної операції, дітей, які прибули з території АРК, 



м. Севастополь, Донецької та Луганської областей у розмірі 23,00 грн. для 

учнів 1-4 класів, 25,30 грн. для учнів 5-11 класів – за рахунок коштів 

міського бюджету. 

3. Установити розмір плати за харчування дітей у закладах загальної 

середньої освіти на групі продовженого дня встановити відповідно до п. 5 

«Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 11: 

 – 16,00 грн. дітям, яким 100% надаються пільги на харчування - 

за рахунок коштів міського бюджету; 

– - 16,00 грн. дітям, яким на 50% надаються пільги на харчування, 

із розрахунку 8,50 грн. - за рахунок коштів міського бюджету, 8,50 - за 

рахунок батьківської плати; 

 – 16,00 грн. вихованцям групи продовженого дня, які не 

користуються пільгами – за рахунок батьківської плати. 

4. Призначити   заступника директора з навчально-виховної роботи  

Іваннікову Л.П. відповідальною  за організацію харчування дітей. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іванніковій Л.П.: 

1) З 02.09.2019 організувати гаряче харчування учнів 1-11 класів та 

забезпечити дотримання норм харчування. 

2) Проінформувати батьків про порядок одержання харчування і вимог 

до оформлення документів на безкоштовне харчування учнів 1-11 класів, 

дітей пільгових категорій. 

3) Ужити невідкладних заходів щодо створення необхідних умов для 

організації повноцінного, безпечного і якісного харчування учнів, 

попередження спалахів гострих кишкових інформацій і харчових отруєнь у 

школі. 

4) Надати відповідні документи, які підтверджують право на 

одержання безкоштовного харчування, скласти списки дітей пільгових 

категорій та учнів 1-11 класів, затвердити їх наказом та подати до 

бухгалтерії. 

5) Забезпечити щоденний контроль за обліком та звітністю харчування 

учнів. 

6) Координувати  діяльність:  роботи  сестри медичної  щодо контролю 

за харчуванням дітей;  відпрацювання режиму чергування педагогічних 

працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які 

потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); 

участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника); 

контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживання 

готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом 

обідньої зали 

6) Затвердити графік та режим харчування дітей, враховуючи 

нормативні вимоги та надати КПШХ «Мрія» (додаток 4). 



7) Проводити облік та звітність про використання коштів відповідно до 

чинного законодавства, своєчасно вносити зміни до списків учнів з інших 

територіальних громад  при зміні місця реєстрації. 

                                                                    Протягом навчального року  

4. Призначити  завідуючу їдальнею Загнойко В.М. відповідальною за 

матеріально-технічний стан харчоблоку їдальні,   отримання, зберігання 

продуктів харчування; за ведення обліку дітей, які отримують безкоштовне 

гаряче харчування; за облік і звітність (відповідно до чинного законодавства) 

за використання коштів, які виділяються на безкоштовне харчування. 

6. Завідуючій їдальнею Загнойко В.М.:  

1) Забезпечити приймання продуктів харчування і продовольчої 

сировини гарантованої якості, складання меню-розкладу; затвердження 

двотижневих меню; проведення реалізації готових страв і буфетної 

продукції; надання дітям готових страв і буфетної продукції; ведення обліку 

дітей, які отримують безплатне гаряче харчування, а також гаряче 

харчування за кошти батьків; контроль за харчуванням. 

                                                                Протягом навчального року 

2) Заборонити замовляти, приймати та використовувати м'ясо та яйця 

водоплавної птиці, м’ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю, м'ясні 

обрізки, субпродукти (діафрагму, кров, легені, нирки, голови тощо), за 

винятком печінки та язика, а також свинину жирну, свинячі баки, річкову та 

копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі 

чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, 

кремові вироби, вершково-рослинні масла та масла з доданням будь-якої 

іншої сировини (риби, морепродуктів тощо). Заборонити використовувати 

продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, 

підсилювачі смаку, консерванти. 

                                                                  Протягом навчального року 

3) Забезпечити підпис щоденних меню – розкладів, складених  

завідуючим харчоблоку та медичним працівником на підставі примірних 

двотижневих меню з урахуванням норм харчування, наявних продуктів та 

продовольчої сировини. 

9. Медичній сестрі школи Баглик І.Ю.: 

1) Слідкувати за своєчасним проходженням медогляду робітниками 

їдальні та дотримання ними санітарно-гігієнічних вимог. 

2) Забезпечувати щоденний контроль за обліком, звітністю, 

організацією та якістю харчування учнів. 

3) Організувати вільний доступ учнів до питної води під час 

перебування їх у школі. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти  на  заступника  директора 

з навчально-виховної роботи Іваннікову Л.П.  

 

                   Директор школи                                                     І.А.Шульженко  
 

 



                                                                                                                Додаток 1 

                                                                                                                До наказу по Охтирській 

                                                                                                                ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

                                                                                                                від 02.09.2019 №  

 

 

 

 

1 Савєльєв Олекс 1-А 

2 Калюжна Ірина 1-В 

3 Полоус Максим 2-А 

4 Біленко Мар’яна 2-Б 

5 Костенко Нікіта 3-А 

6 Ігнатченко Антон 3-Б 

7 Ткач Єльдар 3-Б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Додаток 2 

                                                                                                                До наказу по Охтирській 

                                                                                                                ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

                                                                                                                від 02.09.2019 №  

 

Список учням 1-4 класів, що  належать до Черничанської  

територіальної громади і яким відмовлено в навчанні, або  

  належать до інших територіальних громад 

 

1 Смага Владислав 1-А 

2 Михайленко Кіріл 1-Б 

3 Луппа Кирило 1-В 

4 Шукаль Артем 2-Б 

5 Мороз Михайло 2-В 

6 Мілєва Єва 2-В 

7 Нечасікова Віка 2-В 

8 Толок Євгеній 2-В 

9 Шевченко Софія 2-В 

10 Луппа Віка 2-В 

11 Кірієнко Поліна 2-Г 

12 Садикова Христ 3-А 

13 Громаков Сергій 3-Б 

14 Макаров Макар 3-Б 

15 Могилевська Аня 3-В 

16 Бейзим Саша 4-А 

17 Могилевський А 4-А 

18 Закутня Юля 4-Б 

19 Колодяжна Вер 4-Б 

20 Литвиненко М 4-В 

21 Сахненко Даня 4-В 

22 Серопянц Каміла 4-В 

23 Мотренко Нікіта 4-Г 

24 Деменкова Аня 4-Г 

25 Король Ілона 4-Г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Додаток 3 

                                                                                                                До наказу по Охтирській 

                                                                                                                ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

                                                                                                                від 02.09.2019 №  

 

 

 

Список учнів 1-4 класів із сімей, які   належать до Черничанської  

територіальної громади, і  яким погоджено навчання  в школі 

 

 

1 Пелих Власта 2-А 

2 Мотречко Назар 2-Б 

3 Луценко Давид 2-В 

4 Катрич Софія 2-Г 

5 Клименко Вад 2-Г 

6 Тіхонов Андрій 2-Г 

7 Пелих Василіса 3-Б 

8 Луценко Даніела 4-Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Додаток 4 

                                                                                                                До наказу по Охтирській 

                                                                                                                ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

                                                                                                                від 02.09.2019 №  

 

 

 

 

 

 

 
 

ГРАФІК 

 

Роботи їдальні 

по Охтирській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №1 

 

9.10 – 9.25 - 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г- обід 

10.10 -  10.20–  2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г – обід,  

харчування малозабезпечених учнів - обід 

11.05– 11.25 –  3-А, 3 -Б, 3-В, -обід, 5-класи, харчування 

малозабезпечених учнів - обід  

12.10-12.30 – 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 6-11 класи; 

13.30-14.00 – групи продовженого дня   

 

Буфет працює кожної перерви з 8.30 до 15.30 

 
  

 

   

 

  

 

   
 


	ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

