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               НАКАЗ      

  

30.08.2019                                                                   №187  

 
Про організацію харчування  

учнів закладу освіти  

у 2019-2020 навчальному році  

        

           Керуючись ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 22 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Законом України «Про публічні закупівлі», ч.11 ст. 30 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», Указом Президента України від 17.03.1998 № 197/98 «Про 

деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників 

органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов‘язків», 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження 

Порядку 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», спільним наказом МОЗ України та МОН 

України від 01.06.2005 № 329/242 «Про затвердження Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», на виконання рішень виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 26.11.2018  № 526 «Про затвердження переліку категорій 

дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та 

встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти  м. 

Запоріжжя у 2019 році», від 17.12.2018 № 628 «Про організацію харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя», наказами 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 12.12.2018 № 512р «Про 

організацію виконання умов договорів про закупівлю послуг їдалень», від 19.12.2018 № 

518р «Про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти м. 

Запоріжжя у 2019 році», наказів територіального відділу освіти Дніпровського району 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 749 «Про 

організацію виконання умов договорів про закупівлю послуг їдалень», від 30.08.2019 

№349 «Про організаційне та управлінське забезпечення харчуванням учнів ЗЗСО 

Дніпровського району у 2019-2020 навчальному році»,  з метою забезпечення на 

належному рівні організації харчування дітей у закладі освіти   

 

НАКАЗУЮ: 

       1.Призначити відповідальним за організацію харчування учнів заступника 



директора з навчально-виховної роботи Ковальову Н.П.. 

       2.Організувати з 02.09.2019 безоплатне  харчування дітей пільгових категорій: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  (додаток 1); 

- діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (додаток 2); 

- діти з ООП, які навчаються в інклюзивних класах (додаток 3); 

- діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил), які мають відповідні документи (додаток 4). 

       3. Затвердити графік одержання харчування в шкільній їдальні: 

 3.1. Сніданків для 1-4 класів: 

          1 клас –   09.05- 09.20   

          2 клас –   09.10- 09.25 

          3 клас -    10.05- 10.20 

          4 клас –   10.05 -10.20    

  3.2. Обідів пільгових категорій дітей: 

            5-11-х класів –11.15-11.35 

            1-4-х класів – 13.00-13.35 

   3.3. Обідів ГПД : 

              ГПД 1-2-х класів:13.00-13.30 

              ГПД 3-4-х класів:13.30-14.00 

         4. Класним керівникам 1-11-х класів: 

4.1. На батьківських зборах у вересні розглянути питання щодо порядку організації 

харчування учнів. 

4.2. Продовжити роботу з підвищення показників охоплення гарячим харчуванням 

учнів різних вікових категорій, проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи 

серед учнів та їх батьків щодо необхідності забезпечення правильного харчування для 

зміцнення їхнього здоров`я;   

4.3. Нести відповідальність за достовірність інформації щодо відвідування учнями 

навчальних занять;  

 4.4. Своєчасно виявляти дітей, які потрапили у складні життєві обставини,  сприяти 

оформленню необхідних документів для встановлення дитині безоплатного харчування 

за рішенням комісією ТВО Дніпровського району.                             

 5. Медичній сестрі Пасічник О.В.: 

5.1. Здійснювати бракераж готової продукції; 

5.2. Відповідати за якість продукції; 

5.3. Здійснювати нагляд за додержанням санітарно-гігієнічних вимог під час організації 

харчування; 

5.4. Вживати протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів кишкових інфекцій 

і харчових отруєнь упродовж навчального року. 

 6.Відповідальній за організацію харчування в школі заступнику директора з НВР 

Ковальовій Н.П.: 

6.1. Організувати безоплатне  харчування дітей пільгових категорій відповідно до 

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 526 «Про 

затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у 

комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у 

комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2019 році». 

6.2. Забезпечити суворий контроль за достовірністю обліку відвідування занять учнями 

пільгових категорій і видачею безкоштовних обідів та охопленням гарячим 

харчуванням учнів 1-11 класів за батьківські кошти.  



6.3.Координувати діяльність з роботою медперсоналу щодо контролю за харчуванням 

дітей. 

6.4. Своєчасно вносити необхідні доповнення та зміни до контингенту учнів 1-11  класів 

пільгових категорій, учнів з сімей,   які   потрапили  у  складні  життєві  умови та 

надавати їх до ТВО на затвердження впродовж І семестру 2019-2020 навчального року. 

6.5. Здійснювати періодичний контроль за  чергуванням учителів в обідній залі; 

6.6. Брати участь у бракеражі готової продукції (в разі відсутності медсестри) із записом  

і підписом у бракеражному журналі.  

6.7. Забезпечити контроль за реалізацією страв та продуктів харчування у шкільному 

буфеті у відповідності до асортименту буфетної продукції, затвердженого Державними 

санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, погодженого з 

ГУДержпродспоживслужби в Запорізькій області. 

6.8. Інформувати ТВО Дніпровського району про стан організації харчування учнів ЗНЗ 

25 вересня 2019 року та 25 березня 2020 року за встановленою формою. 

          7. Вихователям ГПД: 

7.1.Організувати облік послуг з гарячого харчування за кошти батьків. 

7.2.Не допускати функціонування груп подовженого дня без 100% охоплення дітей 

гарячим харчуванням. 

          8.Оплату гарячого харчування під час перебування дитини в  групі подовженого 

дня здійснюють батьки. 

 9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

                   Директор                О.В. Чумаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

          



                                                                                                          Додаток 1 

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

 

№ 

з/п 

ПІБ дитини Клас Статус (повністю) 

1.  Ковтун Вероніка 

Віталіївна 

2А Дитина-сирота 

2.  Топалов Микола 

Сергійович 

2А Дитина-сирота 

3.  Топалов Володимир 

Сергійович 

5А Дитина-сирота 

4.  Філатова Катерина 

Вадимівна 

11А Дитина, позбавлена 

батьківського піклування 

                                                                                                             

           Додаток 2 

Діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 
№ 

з/п 

ПІБ дитини Клас Статус (повністю) Термін дії довідки, дата видачі 

довідки 

1. Шулякова Элизавета 

Володимирівна 

1А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 01.07.2019   до 30.09.2019. 

Довідка від 28.08.2019 № 6806 

2. Шабатько Денис 

Іванович 

2А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 01.05.2019 до 31.10.2019 

Довідка від 17.05.2019 № 1421 

3. Зінченко 

Амалія Костянтинівна 

3А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 30.06.2019  до  30.09.2019. 

Довідка від 28.08.2019 №6857 

4. Шабатько Надія 

Іванівна 

4А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 01.05.2019 до 31.10.2019 

Довідка від 17.05.2019  

№ 1421 

5. Анохіна 

 Катерина 

Олексіївна 

 

4А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 01.07.2019  до  31.12.2019. 

Довідка від 16.08.2019 №6682 

6. Зінченко  

Максим 

Костянтинович 

5А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 30.06.2019  до  30.09.2019. 

Довідка від 28.08.2019 №6857 

7. Шулякова Анастасія 

Володимирівна 

6А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 01.07.2019   до 30.09.2019. 

Довідка від 28.08.2019 №6806 

8. Чорнобровий Микита 9А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З 01.07.2019  до  31.12.2019. 

Довідка від 29.08.2019 №6873 

9. Менчикова Єлизавета 

Олексіївна 

11А Дитина з 

малозабезпеченої  

сім’ї 

З   01.10.2018 до    31.03.2019 

Довідка від 09.11.2018  № 8626 

 



  

                                                                                                             Додаток 3 

Діти з ООП, які навчаються в інклюзивних класах 

 
№ 

з/п 

ПІБ дитини Клас Висновок інклюзивно-ресурсного 

центру Дніпровського району 

1.  Шуляков Андрій 

Володимирович 

10А  Висновок про повторну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

із засідання ІРЦ Дніпровського 

району від 13.05.2019, є додатком 

до  висновку від 29.05.2018 №189 

2.  Чеботарьова  Ксенія Василівна 4А Висновок про повторну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

із засідання ІРЦ Дніпровського 

району від 03.05.2019, є додатком 

до  висновку від 29.05.2018 №188 

3.  Мазур Іван Станіславович  4А Висновок про повторну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

із засідання ІРЦ Дніпровського 

району від 25.05.2019, є додатком 

до  висновку від 29.05.2018 №195 

4.  Хайбулаєв Ілля Ернестович    3А Висновок про повторну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

із засідання ІРЦ Дніпровського 

району від 13.06.2019, є додатком до  

висновку  від 29.05.2018 №194 

5.  Борисенко Вікторія 

Костянтинівна  

 3А Висновок про повторну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

із засідання ІРЦ Дніпровського 

району від 07.05.2019, є додатком до  

висновку від  29.05.2018 №197 

6.  Савчук Максим Дмитрович 2А Висновок про повторну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини 

із засідання ІРЦ Дніпровського 

району від 13.06.2019 №269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Додаток 4 

Діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил), які мають відповідні документи  

 

№ 

з/п 

ПІБ дитини Кла

с 

Документ, що підтверджує статус 

1. Кравченко 

 Поліна 

Денисівна 

2А Посвідчення учасника бойових дій серія УБ № 

451893  від 18 листопада 2015р., Кравченко Денис 

Васильович, видане Управлінням персоналу штабу 

військової частини А 1314 

2. Махмудов 

Артем 

Расімович 

2А Посвідчення учасника бойових дій серія МВ № 

9053198  від 20 жовтня 2016р.,  Махмудов Расім 

Ілхамович, видане Головним Управлінням 

Національної гвардії України 

  3. Рош 

Анатолій 

Миколайович 

4А Посвідчення учасника бойових дій   серія УБД 

№122031 від 12 липня 2016р.    Рош Микола 

Володимирович, видане Управлінням персоналу 

штабу управління оперативного командування 

«Південь»  

 4. Нікешкіна 

Мирослава 

Дмитрівна 

4А Посвідчення учасника бойових дій серія МВ № 

057226  від 01 червня 2017р.,  Нікешкін Дмитро 

Олегович, видане Головним Управлінням 

Національної гвардії України 

5. Калашник 

Анастасія 

Євгенівна 

5А Посвідчення учасника бойових дій серія УБД № 

201794  від 21 листопада 2016р., Калашник Євген 

Олександрович, видане Управлінням персоналу 

штабу військової частини А 1314 

6. Герман  

Гліб 

 Антонович 

5А Посвідчення учасника бойових дійсерія УБД 

№191153 від 05 квітня 2018р.,  Герман Антон 

Вячеславович, видане командиром військової 

частини А2533, полковник М.М. Олещук 

7. Рош 

Олександра 

Миколаївна  

6А Посвідчення учасника бойових дій   серія УБД 

№122031 від 12 липня 2016р.    Рош Микола 

Володимирович, видане Управлінням персоналу 

штабу управління оперативного командування 

«Південь» 

8. Герман  

Ян 

 Антонович 

7А Посвідчення учасника бойових дій серія УБД 

№191153 від 05 квітня 2018р.,  Герман Антон 

Вячеславович, видане командиром військової 

частини А2533, полковник М.М. Олещук 

                                                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


