
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

11.01.2022                                            №16-од 

Про стан харчування учнів 

за І семестр 2021-2022 н.р. 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про правовий режим території, 

що зазнала радіоактивного забруднення* внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України 

від 25.05.2020 № 195/2020, Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 (зі змінами), Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 (із змінами 

та доповненнями), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти», наказу Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 03.12.2020 № 2532 «Про 

затвердження Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів 

на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти», 

розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 21.11.2019 

№ 1128-р «Про затвердження регіонального плану заходів «Дітям Буковини - 

здорове харчування», Плану заходів щодо переходу до нової системи 

здорового харчування у закладах освіти області, затвердженого 

розпорядженням обласної державної адміністрації від 28.07.2021 № 870-р, 

наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 18.08.2021 р. №244 «Про організацію харчування дітей у 

закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-

технічної) освіти у 2021/2022 н.р.», постанови Головного державного 

санітарний лікаря України від 26.08.2021 № 9 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказів по закладу від 

01.09.2021 року № 249-од «Про організацію харчування дітей у навчальному 

закладі у 2021-2022 н.р.»,  від 01.09.2021 року № 254-од «Про створення 

комісій з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у 2021-

2022 н.р.», від 01.09.2021 року № 255-од «Про посилення заходів щодо 

профілактики гострих харчових інфекцій серед учнів», від 01.09.2021 року № 



256-од «Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційних 

захворюваннями учнів», від 01.09.2021 року № 257-од  «Про затвердження 

складу комісії адміністративно-громадського контролю за якістю харчування 

учнів на 2021-2022 н.р.», з метою якісної організації харчування учнів 

закладу щодня згідно плану роботи перевіряється стан організації 

харчування. Результати перевірки узагальнені в довідці (додається). 

Враховуючи результати проведеної перевірки,  

НАКАЗУЮ: 

1. Організацію харчування учнів у І семестрі 2021-2022 н.р. у закладі освіти 

вважати на достатньому рівні. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Контролювати організацію та якість харчування учнів.  

                                                                                                          Постійно 

2.2. Контролювати ведення журналу бракеражу сирої та готової продукції, 

ведення ділової документації, яка регламентує роботу харчоблоку, щотижня.  

                                                                               Впродовж 2021-2022 н.р. 

2.3. Здійснювати контроль за організацією харчування учнів з особливими 

дієтичними потребами (Додаток 11, пункт 11, розділ 6 Санітарного 

регламенту).                                                                                      Постійно                                                                  

2.4. Контролювати працівників харчоблоку з дотримання вимог розділу 6 

Санітарного регламент (пункт 4,5,6) та розділу 8 Санітарного регламенту 

(пункту 2).                                                                                         Постійно 

2.5. Щосеместрово робити аналіз роботи з організації харчування у 

навчальному закладі.                                                         Кінець ІІ семестру 

3. Кухарю Матіос О.М.: 

3.1. Забезпечувати повноцінне, безпечне, якісне харчування дітей, 

дотримуватись умов і термінів зберігання продовольчої сировини, технології 

приготування страв, правил особистої гігієни.  

                                                                               Впродовж 2021-2022 н.р. 

3.2. Забезпечувати виконання норм харчування дітей, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 

                                                                              Впродовж 2021-2022 н.р. 

3.3 Не допускати використання пощербленого та потрісканого столового 

посуду, що є порушенням п.3.8. Державних санітарних правил і норм, 

використовувати щіпчики для набирання їжі.                                 Постійно                                                        

3.4. забезпечувати наявність у працівників їдальні під час видачі страв 

захисної маски або респіратора, захисних окулярів або захисного щитка, 

одноразових рукавичок.                                                                    Постійно 

4. Підприємцю шкільної їдальні Ткачук М.В. тримати на постійному 

контролі питання прийняття якісних і безпечних продуктів харчування та 

продовольчої сировини, умов і термінів їх зберігання, ведення документації 

по організації харчування. 

                                                                                                        Постійно 



5. Медичному працівнику Козлан Л. О.:  

5.1. Щоденно здійснювати контроль за якістю продуктів, що надходять до 

закладу освіти, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і 

технології виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню за 

меню-розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв додаток 9, 10 

Санітарного регламенту                                            Впродовж 2021-2022 н.р. 

5.2. Здійснювати контроль за вибіркою продуктів харчування на одну дитину 

в день.                                                                      Впродовж 2021-2022 н.р. 

5.3. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на класи (групи ГПД) в 

об’ємі не більше однієї порції, відповідно до переліку страв, результати 

зняття проби вносити до журналу бракеражу готової продукції. 

                                                                              Впродовж 2021-2022 н.р. 

5.4. Скласти список учнів з особливими дієтичними потребами, та 

контролювати організацію харчування даних учнів згідно додатку 11 до 

Санітарного регламенту.                                                   До 17.01.2022 року 

5.5. Здійснювати щоденний контроль, щодо виявлення реалізації у шкільному 

буфеті заборонених харчових продуктів. 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 

6. Класним керівникам 1-11 класів: 

6.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо 

значення гарячого харчування, раціонального, здорового харчування як 

вдома, так і в навчальному закладі 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 

6.2. Вести облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням та своєчасно 

повідомляти про наявність таких учнів особу, відповідальну за організацію 

безоплатного харчування. 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 

6.3. Виховувати у дітей навички культурної поведінки за столом. 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 

7. Заступнику директора з господарської частини Ромащук М.П. 

забезпечувати проведення робіт по дезінфекції та дератизації приміщень 

їдальні. 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

               

 

       Директорка закладу                              Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлені: _______________ Козачук А.Д.                              

                                          _______________ Юрійчук Р. В. 

                                          _______________ Ромащук М.П.                    

                                          _______________ Матіос О. М. 

                                          _______________ Ткачук М. В. 

                                          _______________ Козлан Л. О. 



                                                                                      Додаток  

                                                                                      до наказу 

                                                                                      від 11.01.2022 року  

                                                                                      №16-од  

 

Довідка 

про стан харчування  

учнів за І семестр 2021-2022 н.р. 
 

Відповідно до річного плану закладу на 2021-2022 н.р. впродовж І 

семестру здійснювався контроль за станом харчування учнів в навчальному 

закладі. Організація навчально-освітнього процесу повинна бути направлена 

на створення найбільш сприятливих умов перебування дітей в навчальних 

закладах, тому питання організації харчування дітей сьогодні залишається 

одним із найактуальніших. 

У результаті перевірки встановлено, що відповідно до наказів, 

виданих в освітньому закладі, відповідальною особою за організацію 

харчування учнів призначено заступницю директорки з виховної роботи 

Козачук А.Д. Відповідальна веде системний контроль за формуванням 

списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих 

довідок із відділу соціального забезпечення, а також разом з педагогом-

організатором Юрійчук Р.В. облікують відвідування їдальні дітьми 

відповідних категорій.  

З метою організації якісного та повноцінного харчування учнів 

навчального закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у 

закладі, роботу організовано наступним чином: 

• забезпечено належну організацію та якісне надання послуг з харчування 

учнів; 

• організовано контроль за якісною роботою харчоблоку, його утриманням 

та забезпеченням необхідним обладнанням, інвентарем та посудом; 

• погоджено перспективне меню Держпродспоживслужбі; 

• організовано харчування учнів навчального закладу відповідно до графіка 

роботи шкільної їдальні; 

• організовано забезпечення учнів 1-11-х класів питною водою гарантованої 

якості; 

• організовано роботу комісії громадського контролю за якістю харчування 

учнів; 

• забезпечено контроль організації пільгового харчування дітей; 

• організовано гаряче харчування для учнів 1-11 класів та учнів, які 

відвідують групи подовженого дня, за кошти батьків; 

• забезпечено контроль за організацією гарячого харчування учнів 5-11-х 

класів за кошти батьків; 

• забезпечено чітку організацію чергування педагогічних працівників у 

шкільній їдальні відповідно до графіка чергування; 



• забезпечено скоординовану діяльність медичного персоналу, працівників 

навчального закладу та харчоблоку щодо контролю за харчуванням дітей, 

бракеражу готової продукції, контролю за дотриманням учнями закладу 

правил особистої гігієни перед та під час вживання їжі та буфетної 

продукції, контролю за станом обідньої зали. 

Директоркою закладу Сичовою О.Ю., заступницею директорки з 

виховної роботи Козачук А.Д, педагогом-організатором Юрійчук Р.В., 

медичною сестрою Козлан Л.О., представниками батьківської громадськості 

регулярно здійснювався контроль за виконанням посадових інструкцій 

працівниками харчоблоку, за культурою харчування дітей, умовами 

зберігання продуктів тощо.  

Станом на 29.09.2021 року кількість дітей, охоплених всіма видами 

харчування у закладі становить 709 учнів. Безкоштовним харчуванням 

охоплені 62 учня початкових класів, 25 учнів пільгових категорій у 5-11 

класах.  

Безкоштовним харчуванням забезпечені учні таких категорій: 

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

«Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім'ям» (1 – 4 

класи); 

- Дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- Дітей-інвалідів; 

- Дітей-переселенців із зони АТО; 

- Дітей учасників АТО та дітей загиблих учасників АТО; 

- Дітей 1-11 класів сім’ї яких перебувають на обліку, як такі, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

- Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 

класах. 

Харчування учнів здійснюється згідно графіку. Вся інформація про 

організацію харчування розміщена на стенді, який знаходиться в їдальні. 

Чергові вчителі проводять чергування в їдальні згідно графіка, слідкують за 

порядком під час обіду та санітарно-гігієнічним станом обідньої зали. Класні 

керівники щоденно ведуть контроль харчування дітей та дотриманням дітьми 

правил особистої гігієни. 

В їдальні дотримані вимоги до організації харчування в умовах 

адаптивного карантину: відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення 

за столом не більше 4-х осіб. Працівники харчоблоку забезпечені на робочому 

місці засобами індивідуального захисту. З метою уникнення зараження 

COVID-19 був посилений контроль за організацією видачі страв: обробка 

столів дезінфікуючими засобами, наявність у працівника їдальні під час 

видачі страв захисної маски або респіратора, захисних окулярів або захисного 

щитка, одноразових рукавичок.  

Документація на харчоблоці оформлена і ведеться згідно вимог: 

журнал бракеражу готової продукції; журнал бракеражу сирої продукції; 

журнал здоров'я працівників харчоблоку; книга складського обліку; заявки на 

продукти; журнал обліку відходів під час приготування страв, двотижневі 



(перспективні) меню, щоденні меню-розкладки, картотеки страв, 

технологічні карти, журнал обліку виконання норм харчування. 

Медичною сестрою Козлан Л.О. щоденно контролюється дотримання 

вимог санітарного законодавства щодо постачання, зберігання, дотримання 

термінів реалізації продуктів; походження продуктів харчування разом із 

супровідними документами, які свідчать про їх находження, якість. 

Систематично здійснюється контроль дотримання двотижневого меню, 

заповнення обов’язкової шкільної документації стосовно організації 

харчування учнів. 

Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому 

продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні 

продукти, м'ясо, риба) реєструються в журналі «Журнал бракеражу сирих 

продуктів», де обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну 

реалізації. 

Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини також 

залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. 

Приміщення на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають 

достатню вентиляцію, сухі та з природнім освітленням.  

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, 

погоджених з територіальною установою Держпродспоживслужби, щодня 

медичною сестрою спільно з кухарем закладу складаються меню-розкладки 

на наступний день. Кожного дня за 30 хв. До роздачі їжі медичний працівник 

оцінює якість її приготування, відповідні дані вносить в «Журнал бракеражу 

готової продукції». Добові проби, відібрані кухарем в присутності сестри 

медичної, зберігаються впродовж доби в холодильнику до закінчення 

аналогічного прийому їжі наступного дня згідно вимог нормативних 

документів. 

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, 

інвентарю, миючих засобів, засобами індивідуального захисту працівників 

кухні. 

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень 

відповідає вимогам Санітарного регламенту та охорони праці. 

З метою підвищення культури харчування, за кожним класом, групою 

у їдальні закріплені столи. Готові страви видаються кожному класу/групі 

окремо, відповідно до графіка приймання гарячого харчування, складеного 

завідувачем виробництва їдальні та відповідальним за харчування 

заступником директора й затвердженого керівником закладу. Графік 

гарячого харчування вивішений в обідній залі. Контроль за його 

додержанням, а також за порядком під час прийняття їжі учнями 

покладається на чергового вчителя обідньої зали та класних керівників. 

Продаж буфетної продукції здійснюється готівкою буфетницею. 

Питання щодо організації харчування учнів у закладі постійно 

розглядаються на батьківських зборах, засіданнях педагогічних рад закладу, 

нарадах при директорові. 

 


