ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
від 28.08.2019р.

№ 557

Про організацію харчування учнів
1-11 класів у закладах загальної
середньої освіти денної форми
навчання Івано-Франківської міської ради
у 2019 – 2020 навчальному році
Керуючись статтями 26, 56 Закону України «Про освіту», статтями 25, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням ІваноФранківської міської ради від 15.12.2017р. № 353-17 «Про встановлення
вартості харчування учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх
навчальних закладах денної форми навчання м. Івано-Франківська, за кошти
міського бюджету»,
НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити за кошти міського бюджету гарячим харчуванням (сніданок
вартістю 15,00 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 із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- учнів, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
гарантується пільгове харчування;
- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції,
учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків
у зоні проведення АТО;
- 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 ІваноФранківської міської ради:
- дітей із інвалідністю;
- дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і
інклюзивних класах;
- дітей із багатодітних сімей.
Термін: 2019-2020 н.р.

2. Забезпечити за кошти міського бюджету гарячим харчуванням (обід 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, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
гарантується пільгове харчування;
- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції,
учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків
у зоні проведення АТО;
- дітей із інвалідністю;
- дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних
і інклюзивних класах.
Термін: 2019-2020 н.р.
3. За рішенням педагогічної ради звільнити від плати за харчування батьків,
діти яких відвідують групи подовженого дня (у відсотках чисельності групи за
списком: 10 – у повному обсязі; 15 – на половину вартості).
Термін: 2019-2020 н.р.
4. Для всіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій дітей,
зазначених у пп. 1, 2, 3, організувати гаряче харчування за кошти батьків.
Термін: 2019-2020 н.р.
5. Керівникам закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська:
5.1. Укласти план дій із метою впровадження Міжнародної системи
аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP).
5.2. Внести зміни в організацію харчування, враховуючи побажання
учасників освітнього процесу та запровадити нове шкільне меню,
використовуючи Збірник рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в
організованих освітніх та оздоровчих закладах, заснований кулінарним
експертом Євгеном Клопотенко.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.3. Активізувати спільну діяльність педагогів, працівників харчоблоку,
батьків з питань впровадження нового шкільного меню.
5.4. Організувати дієву роботу шкільної комісії щодо здійснення вивчень
питань «Стан організації харчування учнів». Термін: 2019-2020 н.р.
5.5. Створити комісію з питань розгляду звернень батьків, або осіб, які їх
замінюють, щодо увільнення від оплати за харчування (сніданок вартістю 15,00
грн.) учнів 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей.
Термін: до 01.09.2019р.
5.6. Активізувати роботу щодо залучення інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством, для оплати харчування учнів.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.7. Вести чіткий облік учнів 1-11 класів, зазначених категорій у пп. 1, 2,
3, яким надається гаряче харчування за рахунок коштів міського бюджету.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.8. Проводити аналіз ефективності використання бюджетних коштів для
організації гарячого харчування учнів.
Термін: 2019-2020 н.р..

5.9. Забезпечити виконання посадових обов’язків працівниками, які
відповідають за організацію харчування у закладі загальної середньої освіти.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.10. Тримати на контролі питання реалізації страв та продуктів
харчування у шкільних буфетах у відповідності до асортименту буфетної
продукції, погодженого управлінням Держпродспоживслужби в м.ІваноФранківську.
Термін: постійно.
5.11. Не допускати прийом продуктів харчування, буфетної продукції до
закладу загальної середньої освіти без супровідних документів, які засвідчують
їхнє походження та якість.
Термін: постійно.
5.12. Своєчасно інформувати в письмовій формі Департамент освіти та
науки Івано-Франківської міської ради про випадки, які пов’язані з
недоліками/порушеннями в організації харчування дітей.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.13. Організувати вільний доступ учнів до питної води протягом усього
часу їх перебування у школі, забезпечити наявність безкоштовних
вітамінізованих напоїв для дітей.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.14. Забезпечити розгляд питання організації харчування в закладі
загальної середньої освіти за участю медичних працівників, працівників
шкільної їдальні на засіданні педагогічної ради, батьківських зборах,
нарадах при директорові.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.15. Організувати роботу із формування навичок та культури здорового
харчування, етики прийому їжі, профілактики харчових отруєнь та інфекційних
захворювань (лекції, семінари, ділові ігри, вікторини, дні здоров’я тощо).
Термін: 2019-2020 н.р.
5.16. Здійснювати постійний контроль за додержанням дітьми правил
особистої гігієни, санітарно-гігієнічним станом обідньої зали, харчоблоку,
дотриманням режиму і графіків харчування дітей, чергуванням педагогічних
працівників в обідньому залі.
Термін: 2019-2020 н.р.
5.17. Створити у шкільній їдальні креативний «символ змін».
5.18. Започаткувати традицію презентації меню перед сніданком, обідом.
5.19. Довести наказ до відома усіх учасників освітнього процесу закладу
загальної середньої освіти.
Термін: до 01.09.2019р.
6. Покласти на керівників закладів загальної середньої освіти міста ІваноФранківська персональну відповідальність за виконання вимог нормативноправових документів щодо організації харчування учнів.Термін: 2019-2020 н.р.
7. Фізичним особам - підприємцям, котрі надають послуги гарячого
харчування:
7.1. Дотримуватись умов договору про закупівлю послуг з організації
харчування учнів за бюджетні кошти.
Термін: постійно
7.2. Започаткувати проведення майстер-класів «Страва дня/тижня/
місяця» для учасників освітнього процесу,
використовуючи рецепти із
Збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих
освітніх та оздоровчих закладах, заснований кулінарним експертом Євгеном
Клопотенко.
Термін: постійно

8. Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради:
8.1. Забезпечити нагляд за організацією харчування учнів у закладах
загальної середньої освіти міста відповідно до вимог чинного законодавства.
Термін: постійно
8.2. Розмістити даний наказ на сайті Департаменту освіти та науки та
надіслати електронною поштою в усі заклади загальної середньої освіти міста
Івано-Франківська (до 01.09.2019р.).
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з організаційних
питань, змісту освіти та інновацій Наталію Микулу.

Директор Департаменту освіти та науки
Івано-Франківської міської ради
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