
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 621

21 серпня 2019 року                                                              26 сесія 7 скликання
с.Лука-Мелешківська

Про затвердження Положення про організацію харчування дітей у
закладах загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради

Керуючись  ст.  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  за
погодженням з постійними комісіями, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про організацію харчування дітей у закладах 
загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради  (додаток 1)

2. Начальнику  органу  управління  освітою  Лука-Мелешківської  сільської
ради забезпечити дотримання  даного Положення.

3. Організацію  виконання  Положення  покласти  на  першого  заступника
голови Лука-Мелешківської сільської ради Бачека Ф.П.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з
питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,  прав  людини,
законності, депутатської діяльності (Гричина Н.М.).

Голова сільської ради                                                      Володимир Сич



Додаток 1
до рішення 26 сесії 7 скликання

від 21.08.2019 року №621

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГРОМАДИ

1.  Дане  Положення  визначає  механізм  організації  харчування  дітей  у
закладах загальної середньої освіти громади. 

2. При організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти
слід керуватися:
- Конституцією України (254к/96-ВР), 
- Законами України «Про освіту» (1060- 12), 
- «Про загальну середню освіту» (651-14), 
-  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення»
(4004-12), 
- «Про захист населення від інфекційних хвороб» (1645-14), 
- постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 N 1591 (1591-2004-п)
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від
03.11.97 N 1200 (1200-97-п),
-  «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-
технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких
звільнюються від оподаткування податком на додану вартість», 
-  іншими  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють  питання  стосовно
харчування дітей, та цим Порядком. 

3.  Процес  організації  харчування  дітей  у  закладах  загальної  середньої
освіти  складається  з:  відпрацювання  режиму  і  графіка  харчування  дітей;
визначення  постачальників  продуктів  харчування  і  продовольчої  сировини;
приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості;
складання меню-розкладу; виготовлення страв; проведення реалізації готових
страв і буфетної продукції; надання дітям готових страв і буфетної продукції;
ведення  обліку дітей,  які  отримують безоплатне  гаряче  харчування,  а  також
гаряче харчування за кошти батьків; контроль за харчуванням; інформування
батьків про організацію харчування дітей у закладі.    

4. Відповідальними за організацію харчування дітей у закладах загальної
середньої освіти незалежно від підпорядкування за матеріально-технічний стан
харчоблоку (їдальні,  буфету),  додержання вимог санітарного законодавства  є
керівник закладу освіти. 

5. Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей у закладах
загальної середньої освіти громади, облік і звітність за використання коштів,
які  виділяються на безоплатне харчування,  здійснюється органом управління
освітою громади;  відповідальність несе керівник закладу загальної  середньої
освіти.



6. Безоплатне харчування учнів у школах здійснюється тільки в робочі дні.
У  разі  відсутності  учнів  під  час  навчання  компенсація  за  харчування  не
проводиться. 

7.  Харчування  дітей,  які  не  підлягають  безоплатному  харчуванню  у
закладах загальної середньої освіти, здійснюється за бажанням учнів за кошти
батьків.  При цьому оплату  за  харчування  дитини упродовж місяця  (дні,  які
харчується учень) батьки вносять на відповідний (спеціальний) розрахунковий
рахунок, наданий бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту. 

Контроль  батьківської  плати  за  дні  харчування  дитини  несе  керівник
закладу загальної середньої освіти разом з відповідальною особою, що працює
в  їдальні,  та  спеціаліст  з  ведення  бухгалтерського  обліку  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту, що веде облік матеріальних цінностей. 

8. Потреби на організацію харчування дітей та саме харчування у закладах
загальної середньої освіти здійснюється відповідно до норм харчування дітей,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
Відповідальними за виконання норм харчування є керівник закладу загальної
середньої освіти. 

9. Харчування дітей у закладах загальної середньої освіти забезпечується
безпосередньо у закладі. 

10.  Перелік  постачальників  продуктів  харчування  та  продовольчої
сировини, річна сума закупки яких становить 200 тис. і більше, визначається
проведенням тендерних процедур.  Закупка  продуктів  харчування,  річні  сума
яких  становить  менше  200  тис.  грн.,  здійснюється  підписанням  прямих
договорів з постачальниками на умовах конкурсу.

11.  Відповідальність  за  безпеку  і  якість  продуктів  харчування  та
продовольчої  сировини,  готової  продукції  покладається  на  постачальника,
організацію (підприємство),  що забезпечують харчування учнів,  та керівника
закладу, а також на працівника харчоблоку, що входять до штатного розпису
закладу,  відповідно  до  Закону  України  «Про  якість  та  безпеку  харчових
продуктів та продовольчої сировини» (771/97-ВР). 

12. Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до
закладів  загальної  середньої  освіти  разом із  супровідними документами,  які
свідчать  про  їх  походження  та  якість  (накладні,  сертифікати  відповідності,
висновки  санітарно-епідеміологічної  експертизи  тощо).  Особа,  яка  приймає
продукти  харчування  (комірник  закладу  або  кухар  їдальні  закладу),
зобов’язаний  впевнитись  у  задовільній  якості  продукції.  В  іншому  випадку
здійснювати  повернення  продуктів  харчування  постачальнику,  попередньо
склавши відповідний акт. 

13. Бракераж сирої та готової продукції здійснювати комірником, кухарем
із  залученням  медичного  працівника  згідно  Тимчасового  Положенням  «Про
порядок  проведення  бракеражу  готових  страв,  кулінарних  та  борошняних
виробів в школах». 

14. У разі функціонування у закладі освіти буфетної форми харчування, то
варто враховувати асортимент шкільних буфетів, який визначено Державними



санітарними правилами  і  нормами  влаштування,  утримання загальноосвітніх
навчальних  закладів  та  організації  освітнього  процесу,  затвердженими
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N
63 (v 0063588-01). Включення до цього асортименту нових продуктів та страв
проводиться тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України. 

Продукти харчування та продовольчу сировину отримувати за накладними
разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість
(сертифікати відповідності,  висновки санітарно - епідеміологічної експертизи
тощо).

15.  Постачальники  разом  із  керівником  закладу  складають  графіки  і
маршрути постачання продуктів харчування. 

16.  Керівником  закладу  загальної  середньої  освіти  затверджуються
примірні  двотижневі  меню,  які  погоджуються  з  територіальною  установою
державної  санітарно-епідеміологічної  служби  та  відповідним  органом
управління освітою.

Щоденне  меню  в  усіх  закладах  загальної  середньої  освіти  повинно
мати  одну  фіксовану  ціну  у  відповідності  з  натуральними  нормами
харчування  дітей  віком  від  6  до  17  років. Керівник  закладу  загальної
середньої  освіти  несе  повну  відповідальність  за  фіксовану  ціну/вартість
щоденного меню-розкладки.

17.  Наказом  керівника  закладу  призначається  особа,  відповідальна  за
організацію харчування дітей. До його обов’язків входять: 
-  координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за

харчуванням дітей; 
-  відпрацювання  режиму  і  графіка  харчування  дітей,  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  вживанням
готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом
обідньої зали тощо. 

18.  Облік дітей,  охоплених безоплатним харчуванням, здійснює класний
керівник, який вчасно повідомляє про кількість учнів та особа, відповідальна за
організацію харчування. 

19.  Складання  щоденних меню-розкладів,  меню здійснюється  медичним
працівником, завідувачем виробництва харчоблоку, їдальні освітнього закладу
на підставі примірника двотижневих меню, підписується керівником закладу.
Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але згідно норм за
віковими  групами.  Щоденний  меню-розклад  ураховує  норми  харчування,
наявні продукти та продовольчу сировину.

21.  Працівники,  пов’язані  з  організацією  харчуванням  дітей,  повинні
проходити обов’язкові  медичні  огляди відповідно до чинного законодавства.
Відповідальними за виконання норм харчування є керівники закладу загальної
середньої освіти, медичні працівники та працівники харчоблоку. 



22.  Контроль  та  державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд  за
організацією харчування дітей у закладах загальної середньої освіти громади
покладається  на  керівника  органу  управління  освітою  об’єднаної
територіальної громади.  

Сільський голова                                                                      Володимир Сич


