
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я.Домбровського м. Житомира

НАКАЗ

01.09.2020р. №90

Про організацію та
забезпечення харчуванням учнів
у 2020-2021 н.р.

На виконання Конституції України , Законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби 
(СОУГО -19), Регламенту роботи закладу загальної середньої освіти в умовах 
адаптивного карантину, затвердженого рішенням виконавчого комітету Житомирської 
міської ради від 25.08.2020 №990, постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11 
2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах», наказів МОН України від 01. 06. 05 №242/329 «Про затвердження Порядку 
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу 
МОЗ та МОН України від 15. 08.06 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з 
організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу МОЗ та 
МОНмолодьспорт України від 05.11.2012 №870/1246 «Про посилення заходів з 
профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах» , розділу 10 ДСан ПІН 5. 5.2.008-01, рішень 
виконавчого комітету Житомирської міської ради від 17. 12.2019 №1368 «Про 
встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних 
асигнувань», від 05.02.2020 №108 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 17.12.2019 №1368», від 07.02. 2019 № 1336 «Про 
організацію контролю за якістю та безпекою харчування», від 17.12.2019 №1369 
«Про надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують 
харчування учнів у закладах загальної середньої освіти» , відповідно до наказу 
департаменту освіти №192 від 25.08.2020р. «Про організацію та забезпечення 
харчуванням учнів ЗЗСО Житомирської міської територіальної громади у 2020-2021 
н.р.»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною особою за організацію харчування заступника 
директора з НВР Журавську І. В.

2. Відповідальному за організацію харчування Журавській І. В.:
2.1 .Організувати з 1 вересня 2020 року харчування:
2.1.1. Для учнів 1-4 класів 18, 30 грн (сніданок). (Додаток 1)
2.1.2. Для учнів 1-4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі та на території громад, з 
якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансферів, 18, ЗО грн. (8, 35 грн. - 
кошти місцевого бюджету, 9, 95 грн. - кошти батьків)- сніданок. (Додаток 2).



2.1.3. Для учнів 1-4 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне 
харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень 
Житомирської міської ради, незалежно від реєстрації та фактичного місця 
проживання 18, ЗО грн. - сніданок.
2.1.3. Для учнів 1-11 класів пільгових категорій, які мають право на безкоштовне 
харчування відповідно до чинного законодавства України та відповідних рішень 
Житомирської міської ради і виконавчого комітету Житомирської міської ради, 
незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання 21, 70 грн. -  обід (згідно з 
додатком).
2.1.4. Учням, які відвідують групи продовженого дня, за рахунок коштів батьків, крім 
пільгових категорій (обід).
2.1.5. Дієтичне харчування учням за результатами медичного огляду 2020 року.
2.1.6. Дітям з інвалідністю, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи, за 
рахунок коштів державного бюджету.
2.1.7. Учням 5-11 класів за рахунок коштів батьків.
2.2.3вільнення від сплати за харчування учнів пільгових категорій проводити після 
надання документів, що підтверджують відповідний статус
2.3. Видати відповідні накази щодо організації харчування учнів у закладі в умовах 
адаптивного карантину.
2.4. Відпрацювати режим і графік харчування дітей до 1 вересня 2020 року.
2.5. Затвердити списки на безкоштовні сніданки (учні 1-4 кл. пільгових категорій) та 
безкоштовні обіди (пільгові категорії дітей).
2.6. Забезпечити 100 % залучення до 3-х разового харчування учнів ГПД протягом 
навчального року.
2.6.1. Не допускати функціонування ГПД без 100% охоплення дітей гарячим обідом та 
підвечірком.
2.7. Тримати на постійному контролі протягом навчального року виконання 
Примірного двотижневого меню, погодженого Житомирським міським управлінням 
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та меню для 
учнів 1-4 класів (сніданки), затвердженого оператором ринку та погодженого 
керівником закладу.
2.8. Безоплатне харчування у закладі здійснювати тільки в робочі дні. У разі 
відсутності учнів під час навчання компенсацію за харчування не проводити.
2.8. Вести протягом року облік дітей, які отримують безоплатне харчування, а також 
гаряче харчування за кошти батьків.
2.9. Своєчасно оформлювати документацію на харчування пільгових категорій дітей.
2.10. Затвердити графіки чергування вчителів у шкільній їдальні та графіки 
прибирання і провітрювання обідньої зали
2.11. Створити бракеражну комісію, до складу якої включити завідувача 
виробництвом, фізичну особу-підприємця, яка забезпечує харчування у закладі, 
медичного працівника, кухаря і представника адміністрації закладу. Видати 
відповідний наказ.
2.11.1. Бракеражній комісії здійснювати щоденний контроль за якістю готових страв у 
шкільній їдальні та контролювати бракераж сирої продукції, виконуючи санітарно- 
гігієнічні вимоги в умовах адаптивного карантину..
2.12. Створити комісію громадського контролю з перевірки питань щодо організації та 
забезпечення харчування, контролю за якістю продукції, дотримання санітарно-



ігієнічних норм, матеріально-технічною базою шкільних їдалень. Видати відповідний 
наказ.
2.12.1. Включити за згодою до складу комісії громадського контролю на період 
адаптивного карантину лише працівників закладу освіти, представників учнівського 
самоврядування.
2.13. Щомісячно в управління освіти здавати звіти про охоплення різними видами 

харчування школярів закладу до 3 числа наступного місяця за відповідною формою.
2.14. . Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків про необхідність дотримання 
режиму гарячого харчування.
2.15. Інформувати батьків про організацію харчування дітей у закладі в умовах 
адаптивного карантину через сайт закладу.
2.16. Забезпечити при організації харчування відстань між столами не менше 1,5 м. та 
розміщення за столом не більше 4-х осіб
2.17. Забезпечити проведення розрахунку максимальної кількості учнів,які можуть 
одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної 
дистанції 1 метр.
2.18. Організувати у разі не можливості забезпечення дітей гарячим харчуванням 
організацію харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції, 
відповідно до норм харчування у закладі освіти, передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591, згідно з меню для учнів 1-4 класів 
(сніданки), затвердженого оператором ринку та погодженого керівником закладу.
2.19. Забезпечити організацію для працівників їдальні навчання щодо одягання, 
використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації.
2.20. Взяти під особистий контроль:
- виконання графіків харчування учнів;
- дотримання санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні в умовах адаптивного 
карантину;
- організацію питного режиму;
- роботу шкільного буфету
2.21. Результати контролю за організацією та забезпеченням учнів харчуванням 
оформлювати актами, картками, довідками, наказами, іншими видами документів.
2.22.Надавати у бухгалтерію закладу двічі на місяць табеля відвідування учнів 1-4 
класів, учнів пільгових категорій, які навчаються у 1-11 класах та довідки про надання 
безкоштовних сніданків і обідів за рахунок бюджетних асигнувань відповідно до 
наданих табелів не пізніше 18 числа за першу половину поточного місяця та не 
пізніше 3 числа наступного за звітним місяцем - за другу половину.
2.23. Забезпечити організацію оптимального питного режиму в закладі освіти: за 
допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 
продукції.
2.24. Забезпечити нанесення розмітки у зоні буфету для дистанції з метою уникнення 
скупчення.
2.25. Вживати заходи з недопущення черг у їдальні та буфеті.
3. Фізичній особі-підприємцю Спіновій Л.Д., яка забезпечує харчування у 

закладі:
3.1. Забезпечити вихід страв, масу виробів, що видаються учням (сніданок, обід) або 
реалізується через буфет відповідно до робочого меню.



3.2. Забезпечити наявність технологічних та калькуляційних карт для кожної стравь 
відповідно до робочого меню та дотримання технології виготовлення страв.
3.3. Забезпечити наявність Актів контрольного опрацювання для страв, що відсутні в 
нормативно-технічній документації.
3.4. Забезпечити наявність на видному місці контрольної порції на час видачі 
приготовлених страв (для учнів 1-4 класів, для дітей пільгових категорій, для учнів 
груп продовженого дня)
3.5. Забезпечити прийняття до закладу виключно безпечних і якісних продуктів 
харчування та продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримання умов і 
термінів їх зберігання.
3.6. Забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, підсобних 
приміщень, буфету.
3.7. Забезпечити у повному обсязі наявність добових проб з масою відповідно до 
робочого меню.
3.8. Забезпечити умови зберігання та товарне сусідство продуктів харчування та 
продовольчої сировини.
3.9. Забезпечити при складанні робочого меню, враховуючи вартість продуктів та 
сировини, вихід (масу) основних страв (з м’яса, риби, молочних продуктів) при 
цьому регулювати вартість харчування за меню, зменшуючи масу хліба, напоїв, 
овочів.
3.10. Забезпечити учнів різними видами харчування протягом всього робочого дня.
3.11. Забезпечити за рахунок бюджетних асигнувань безкоштовними обідами дітей, 
які користуються пільгами на безкоштовне харчування, та учнів 1-4 класів за вартістю, 
встановленою рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 
17.12.2019 № 1368 та на умовах, що були надані до тендерного комітету.
3.12. Забезпечити харчування учнів, які відвідують групи продовженого дня, за 
рахунок коштів батьків.
3.13. Забезпечити дієтичне харчування учням за результатами медичного огляду 2020 
року.
3.14. Запезпечити організацію повноцінного, безпечного і якісного харчування дітей: 
замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і 
продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх 
зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників 
харчоблоків, виконання норм харчування.
3.15. Забезпечити наявність питної негазованої води із супровідними документами в 
буфеті закладу.
3.16. Забезпечити працівників харчоблоку засобами індивідуального закладу із 
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які 
необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці, їдальні,), 
не пов’язаних між собою (засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із 
розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну -  безпосередньо на робочому 
місці працівника)
3.17 Забезпечити індивідуальними щитками працівників їдальні, які видають готову 
продукцію та відпускають буфетну продукцію.
3.18 Забезпечити умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни -  
рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), 
антисептичні засоби для обробки рук.



3.19 Забезпечити обов’язкову обробку рук дезінфікуючим засобом після роботи з 
необробленими продуктами або зовнішньою тарою, при зміні технологічної операції, 
після відвідування туалету.
3.20 Забезпечити наявність у достатній кількості санітарного та спеціального одягу у 
працівників харчоблоку та щоденну їх заміну
3.21 Забезпечити наявність маркування на санітарному та спеціальному одязі 
працівників харчоблоку
3.22 Забезпечити виконання вимог щодо маркування використання, зберігання 
санітарного та спецодягу, а в умовах напруженої епідситуації -  щоденну їх заміну 
після використання.
3.23 Забезпечити контроль за наявність змінного взуття працівників харчоблоку 
(взуття закрите, піддається миттю та обробці)
3.24 Забезпечити контроль за дотриманням працівниками вимог щодо користування 
засобами індивідуального захисту (313), а саме після кожного зняття 313 перед 
одяганням чистих 313 ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним 
засобом.
3.25 Забезпечити при прийомі продуктів харчування та продовольчої сировини до 
закладу освіти мінімізацію контактів з постачальниками (визначити окреме місце 
прийому продуктів харчування та продовольчої сировини, забезпечити заміну засобів 
індивідуального захисту, санітарного одягу та обробку приміщення невідкладно після 
прийняття продуктів харчування та продовольчої сировини)
3.26 Забезпечити приймання їжі працівниками харчоблоку закладу в спеціально 
відведеному приміщенні після закінчення технологічного процесу приготування страв 
та їх видачі з харчоблоку для харчування дітей.
3.27 Забезпечити використовування окремого обладнання для сирої та готової 
продукції.
3.28. Організувати після кожного прийому їжі миття обідніх столів гарячою водою з 
кальцинованою содою та милом, протирання вологими і чистими серветками з 
використанням антисептика для обробки поверхонь.
3.29 Організувати проведення після кожного прийому їжі миття підлоги з 
дезінфікуючим засобом.
3.30. Організувати прожарювання металевого інвентарю після миття в жаровій шафі.
3.31. Забезпечити дотримування графіку видачі їжі з харчоблоку та мінімізацію 
скупчень працівників.
3.32. Організувати облаштування захисного екрану (поліетиленової плівки) на 
прилавках буфетів та на столах видачі їдалень між працівниками та відвідувачами.
3.33. Організувати обслуговування у шкільному буфеті двома різними працівниками, 
один з яких видає продукцію, другий -  проводить розрахунок.
3.34. Організувати відпуск буфетної продукції в одноразовій упаковці.
3.35. Забезпечити у достатній кількості якісним столовим посудом та виключити 
можливість використання надбитого та неякісного посуду. Мати в наявності З 
комплекти столового посуду на одне посадкове місце.
3.36. Організувати постійно діючі процедури, що базуються на основних принципах 
системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР)
3.37. Забезпечити контроль за своєчасним проходженням медичного огляду 
працівниками харчоблоку відповідно до чинного законодавства.



3.38. Забезпечити виконання умов договору про закупівлю послух (послуги їдалень) за 
державні кошти.
3.40. Приймати продукти харчування і продовольчу сировину гарантованої якості за 
наявності супровідних документів, що свідчать про їх походження та якість.
3.41. Не замовляти, не приймати та не використовувати м’ясо та яйця водоплавної 
птиці, м’ясо, що не пройшло ветеринарного контролю, м’ясні обрізки, субпродукти, 
копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі, чіпси, 
вироби швидкого приготування, газові напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, 
вершково-рослині масла та масла з доданням будь-якої іншої сировини. Заборонити 
використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, 
підсолоджувані, підсилювачі смаку, консерванти.
3.42. Складати щоденно меню для дітей пільгових категорій, груп продовженого дня, 
учнів 1-4 класів спільно з медичним працівником на підставі Примірного 
двотижневого меню, погоджених Житомирським міським управлінням Головного 
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, та затверджувати його 
керівником закладу.
3.43. Забезпечити дотримання установлених правил і санітарних вимог щодо 
приймання та зберігання харчових продуктів.
3.45. Не реалізовувати через шкільні буфети продукцію, яка не входить до переліку 
асортименту шкільного буфету, погодженого Житомирським міським управлінням 
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.
3.46. Вести облік дітей, які отримують безоплатне харчування, а також гаряче 
харчування за кошти батьків.
3.47. Своєчасно заповнювати Журнал бракеражу сирої продукції та Журнал бракеражу 
готової продукції.
3.48. Забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан харчоблоку, збереження 
наданих для їдальні приміщень, експлуатацію холодильного та торгово- 
технологічного обладнання згідно з вимогами санітарних норм і правил.
3.49. Забезпечити наявність в необхідній кількості дезінфікуючих та мийних засобів, 
засобів для чищення.

4. Медичному працівнику Коломієць А.М.:
4.1. Здійснювати щоденний контроль за:
4.1.1. якістю готових страв
4.1.2.якістю продуктів, що надходять до їдальні,
4.1.3. дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв
4.1.4. фактичним виконанням щоденного меню
4.1.5. санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку
4.1.6. умовами зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини
4.1.7. дотриманням затвердженого асортименту буфетної продукції
4.1.8. станом здоров’я працівників харчоблоку (проведення температурного 
скринінгу, огляд на наявність гнійничкових захворювань)
4.1.9. дотриманням працівниками вимог щодо користування засобами 
індивідуального захисту (313), а саме: після кожного зняття 313 перед одяганням 
чистих 313 ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом
4.1.10. станом санітарного, спеціального одягу та змінним взуттям працівників 
харчоблоку (взуття закрите, піддається миттю та обробці) працівників харчоблоку
4.2. Здійснювати бракераж сирої продукції.



4.3. Здійснювати щоденний контроль за якістю готових страв.
4.4. Підгоїувати та надати керівнику закладу та ФОП, яка забезпечує харчування у 
закладі, список дітей, які потребують дієтичного харчування за результатами 
медогляду 2020 року.
4.5. Тримати на контролі організацію та забезпечення дієтичним харчуванням учнів за 
результатами медогляду 2020 року.
4.6. Тримати під контролем своєчасність проходження медичних оглядів 
працівниками харчоблоку.
4.7. Контролювати заповнення Журналу бракеражу сирої продукції, Журналу 
бракеражу готової продукції
4.8. Своєчасно заповнювати Журнал здоров’я
4.9. Провести навчання для працівників їдальні щодо одягання, використання, зняття 
засобів індивідуального захисту, їх утилізації
4.10. У разі невиконання порядку організації харчування в умовах адаптивного 
карантину та виявлення порушень оперативно доповідати керівнику.

5. Головному бухгалтеру Бондар О.М.:
5.1. Контролювати проведення щомісячної оплати фізичною особою-підприємцем, 
яка забезпечує харчування у закладі, за спожиту електроенергію, природний газ, 
водопостачання та водовідведення.
5.2.Проводити оплату за водопостачання та водовідведення на підставі щомісячних 
довідок, наданих керівнику школи.
5.3. Проводити відшкодування за спожиту електроенергію для забезпечення питного 
режиму та миття посуду згідно з актами контрольних замірів.
5.4.Приймати акти виконання послуг до оплати, перевіряти табеля відвідування учнів 
1-4 класів, учнів пільгових категорій 1-11 класів на відповідність довідкам про 
вартість наданих безкоштовних сніданків і обідів за бюджетні кошти та спів 
фінансування.
5.5.Звіряти загальну вартість наданих послуг з фізичною особою-підприємцем- 
переможцем конкурсних торгів на закупівлю послуг (робіт) за бюджетні кошти та 
проводити своєчасну оплату за надані послуги.
5.6.Здійснювати постійний контроль за дотриманням і виконанням умов договорів, 
укладених з переможцями конкурсних торгів на закупівлю послуг (робіт) за бюджетні 
кошти.
5.7.Проводити своєчасну оплату ФОП, яка забезпечує харчування у закладі, за надані 
послуги.
6. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання організації харчування учнів у 
закладі в умовах адаптивного карантину.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор школи О.М.Кулініч
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Журавська І. В.


