
ЛІЦЕЙ № 22 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

Н А К А З  №   

30.09.2020 р.         м.Івано-Франківськ 

Про організацію харчування учнів  

1-11 класів ліцею № 22 у 2021-2022 н.р. 

 

      Керуючись статтями 26, 56 Закону України «Про освіту», статтями 25, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020р. №1008-р «Про 

затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування», 

Порядком організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та  відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 р. № 305, Санітарним регламентом для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 25.09.2020р. №2205, Гігієнічними вимогами до виробництва та обігу 

харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної 

середньої освіти, затвердженими  наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 22 грудня 2020 року за № 1275/35558, листами Міністерства 

освіти і науки України і Міністерством охорони здоров'я України від 

07.07.2021р. № 1/9-347/26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань організації 

харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої 

освіти»,  Міністерства  охорони здоров'я України від 22.06. 2021 р. № 26-

04/18273/2-21 «Щодо організації харчування у закладах освіти, 

протиепідемічними заходами у закладах освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби ( СOVID-19), затвердженими постановою 

Головного державного санітарного лікаря України 23 квітня 2021 року №4,  

рішенням Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020р. № 336-3 «Про  

встановлення вартості харчування учнів, які навчаються в 1-11 класах закладів 

загальної середньої освіти денної форми навчання Івано-Франківської міської 

ради, за кошти з бюджету Івано-Франківської територіальної громади» 

Н А К А З У Ю: 

1. Забезпечити за кошти місцевого бюджету гарячим харчуванням (сніданок 

вартістю 20,00 гривень) учнів, які навчаються у 1-11 класах закладів загальної 

середньої освіти денної форми навчання, з числа: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

-дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і 

інклюзивних класах; 

- дітей із інвалідністю; 

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил, які загинули або померли під час виконання 

службових обов’язків, та учасниками бойових дій на підставі посвідчень 

встановленого зразка для учасників бойових дій; 



- дітей із багатодітних сімей; 

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов'язків, учасників бойових дій у зоні 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які загинули/зникли 

безвісти, потрапили у полон чи отримали інвалідність або померли під час 

виконання службових обов'язків, учасників бойових дій( на підставі посвідчень 

встановленого зразка для учасників бойових дій); 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- дітей, які перебувають у сім`ї патронатного вихователя; 

- дітей яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантується 

пільгове харчування; 

-дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов'язків, учасників бойових дій у зоні 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які загинули/зникли 

безвісти, потрапили у полон чи отримали інвалідність або померли під час 

виконання службових обов'язків, учасників бойових дій( на підставі посвідчень 

встановленого зразка для учасників бойових дій); 

           - учнів 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей відповідно до заяви 

батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я керівника закладу загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська, відповідного подання керівника закладу 

загальної середньої освіти, наказу Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради.  

2.   На підставі підтверджуючих документів зарахувати учнів вищезгаданих 

категорій до списку дітей пільгового харчування (сніданок) (Додаток 1,2.) 

3. Забезпечити за кошти місцевого бюджету гарячим харчуванням (обід вартістю 

25. 00 гривень) учнів, які навчаються у 1-11 класах закладів загальної середньої 

освіти денної форми навчання, з числа: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантується 

пільгове харчування; 

- дітей із інвалідністю; 

 - дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних 

і інклюзивних класах; 

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов'язків, учасників бойових дій у зоні 

антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які загинули/зникли 

безвісти, потрапили у полон чи отримали інвалідність або померли під час 

виконання службових обов'язків, учасників бойових дій( на підставі посвідчень 

встановленого зразка для учасників бойових дій); 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

 - дітей, які перебувають у сім`ї патронатного вихователя. 



   3.    Звільняти за рішенням педагогічної ради від оплати за харчування  (обід 

вартістю 25.00 грн) батьків вихованців груп продовженого дня (у відсотках 

чисельності груп за списком: 10- у повному обсязі, 15 –на половину  вартості). 

4.      Створити комісію з питань розгляду звернень батьків або осіб, які їх 

замінюють щодо увільнення від оплати за харчування ( сніданок вартістю 20,00 

грн.) учнів 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей. 

   На підставі підтверджуючих документів зарахувати учнів вищезгаданих 

категорій до списку дітей пільгового харчування (обід) (Додаток 3) 

5.     Для всіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій дітей, 

зазначених у п.1, п.3 та п.5 організувати гаряче харчування за кошти батьків; 

6.  Забезпечити харчування дітей з особливими дієтичними потребами 

включаючи харчову алергію та непереносимість окремих харчових продуктів 

або речовин на підставі медичної довідки, що видана сімейним лікарем чи 

педіатром, де зазначені особливі дієтичні потреби учня із встановленням 

відповідного діагнозу ( додаток 11 до Санітарного регламенту). 

7.    Вести чіткий облік учнів 1-11 класів, яким надається гаряче харчування за 

рахунок коштів з бюджету Івано-Франківської територіальної громади. 

8. Проводити аналіз ефективності використання бюджетних коштів для 

організації гарячого харчування учнів. 

9.  Активізувати роботу щодо залучення інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством, для оплати харчування учнів. 

10.  Забезпечити виконання профілактичних та протиепідемічних заходів у ліцеї 

при організації харчування учнів. 

11.  Контролювати питання реалізації страв згідно з меню продуктів харчування 

у відповідності до асортименту буфетної продукції,  погодженого управління 

Держпродспоживслужби в м. Івано-Франківську. 

12.  Здійснювати щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до 

ліцею, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації технологій 

виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні 

(харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню за меню розкладом, що 

містить дані про рецептуру страв; 

13.  Не допускати прийом продуктів харчування, буфетної продукції до ліцею без 

супровідних документів, які засвідчують їнє походження та якість; 

14.  Здійснювати постійний контроль за додержанням дітьми правил особистої 

гігієни, санітарно-гігієнічним станом обідньої зали харчоблоку, дотримання 

режиму і графіків харчування дітей, чергуванням педагогічних працівників  в 

обідньому залі; 

15.  Оформити паспорт їдальні, картку-візитку «Їдальня ззсо»., інформаційний 

куток. 

16. Адміністрації школи та бухгалтеру школи Довганич О.Я.: 

17. Створити комісію для здійснення контролю за харчуванням учнів школи та 

брокеражу у складі:  

Голова комісії: Бура М.А. - заступник директора з НВР 

Члени комісії: Василюк О.Г.- заступник директора з НВР 

Дулик І.І.- голова ПК 

Щербан В.В. – лікар ліцею 

Олеярник О.А. – вихователь ГПД 



Шпирун О.В. – учитель біології 

18.   Продовжити роботу комісії з питань розгляду звернень батьків, або осіб, які 

їх замінюють, щодо увільнення від оплати за харчування (сніданок вартістю 

20,00 грн) учнів 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей у складі: 

Голова комісії: Грицко Л.Ю., заступник директора з виховної роботи 

 Заступник голови комісії:   

Поляцко А.О., заступник директора з НВР 

 Члени комісії:  Трінчук М..М., соціальний педагог  

    Вовчук І.Б., педагог-організатор; 

                                         Франчук У.В., медсестра школи 

                                         Годунок Л.Є, класний керівник 2В класу 

                                         Гутовська О.П., класний керівник 1А класу 

19  . Призначити відповідальними за харчування: 

 Грицко Л.Ю,  заступника директора з НВР роботи.:  

контроль та ведення обліку дітей 1-11 класів пільгових категорій, яким 

надається гаряче харчування за кошти міського бюджету (сніданок, обід); 

роз’яснювальна робота серед учнів та батьків щодо важливості й 

необхідності гарячого харчування учнів у ліцеї, відпрацювання режиму й 

графіка харчування учнів 5-11 класів учнів пільгових категорій тощо.  

 Поляцко А.О.,  заступника директора з НВР: 

контроль та ведення обліку вихованців групи продовженого дня, які 

звільнені від плати за харчування за рішенням педагогічної ради; 

відпрацювання режиму і графіка харчування вихованців ГПД, учнів 1-4 кл. 

 Трінчук М.М., соціального педагога:  

опрацювання нормативно-правових документів з питань організації 

харчування учнів у школі та інформації щодо кількості дітей пільгових 

категорій, що потребують гарячого харчування. 

20. Підприємцю Руміш Я.Я.: 

1. Неухильно дотримуватись умов договору про закупівлю послуг з 

організації харчування учнів за бюджетні кошти. 

2. Своєчасно погоджувати в управлінні Держпродспоживслужби в м.Івано-

Франківську перелік постачальників харчових продуктів, примірне двотижневе 

меню на кожну вікову групу учнів, перелік буфетної продукції. 

3. Не допускати прийом продуктів харчування, буфетної продукції до закладу 

загальної середньої освіти без супровідних документів, які засвідчують їхнє 

походження та якість.  

4. Забезпечити виконання профілактичних та протиепідемічних заходів у 

їдальні ліцею при організації харчування. 

5. Вести всю необхідну документацію з питань організації та забезпечення 

харчування учнів.  

21. Медичним працівникам ліцею: 

1. Забезпечити дотримання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил у ліцеї, вживати заходи щодо запобігання спалахів 

гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.  

2. Здійснювати контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналу 

та учнів, санітарно-гігієнічних станом обідної зали та приміщень харчоблоку. 



    3. Здійснювати щоденний контроль за веденням брокеражного журналу, 

контролювати дотримання порядку організації прийому та зберігання продуктів 

харчування і продовольчої сировини, технологічного процесу приготування їжі.  

22. Заступнику директора з АГР Погорєлову В.П. забезпечити дотримання 

належного санітарно-гігієнічного стану приміщення обідної зали, разом із 

медичними працівниками вживати необхідні профілактичні заходи. 

23.Затвердити наступний режим харчування учнів (згідно режиму роботи ліцею): 
                                                  

                                                  Графік харчування  
 

850-907 

 

Сніданок 1- А, В, Є класів 

 

920-935 

 

Сніданок 2-А,Б,В,Ж, 3-Є класів 

та учнів пільгових категорій  

8-х класів 

 

945-1000 

 

Сніданок 1-Б, Д, Ж класів 

 

1010-1025 

 

Сніданок 2-Д,Є,3-Б,В,Д класів 

та учнів пільгових категорій  

5-х класів 

1100-1110 Сніданок учнів пільгових категорій  

9-11-х класів 

 

1110-1140 

 

Обід учнів ГПД (І зміна) 

 

1220-1340 

 

Обід учнів ГПД (ІІ зміна) 

 

1240-1340 

 

 

Обід учнів 5, 8-11 класів пільгових 

категорій  (І зміна) 

 

1320-1350 

 

 

Обід учнів 5, 6-7 класів пільгових 

категорій  (ІІ зміна) 

 

1425-1440 

 

Підвечірок  3-А,Ж, 4-А,Б,В класів 

 

1515-1530 

 

Підвечірок  4-Д,Є,Ж,З класів 

 

1600-1615 

 

 

Підвечірок  5, 6-7-х класів та учнів 

пільгових категорій 
 

 



 

24. Відповідальним за харчування   

- періодично контролювати дотримання примірних двотижневих меню, 

асортимент буфетної продукції, затвердженого управлінням 

Держпродспоживслужби в м.Івано-Франківську; 

- систематично аналізувати ефективність використання бюджетних 

коштів для організації гарячого харчування учнів; 

- забезпечити виконання вимог нормативно-правових документів з 

питань  організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

25. Довести наказ до відома усіх учасників навчально-виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу. 

26. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

    

          Директор Ліцею № 22       М.Калинюк  

З наказом ознайомлені:      Л.Грицко 

         А.Поляцко 

                                                                                           Л. Бігус 

                                                                                           О. Василюк 

                                                                                           М. Бура 
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