
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 16.12.2021                                                                                 № 06
с. Миколаївка
Про  затвердження  Порядку  організації  харчування  дітей  у  закладах
загальної  середньої  освіти,  дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської
ради Сумського району у 2022 році

З  метою  встановлення  порядку  та  визначення  механізму  організації
харчування  дітей  у  закладах  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту», ст.22 Закону України «Про
повну  загальну  середню  освіту»,  ст.  ст.  5,19  Закону  України  «Про  охорону
дитинства»,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  02.02.2011року  № 116
«Про  затвердження  Порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у
дошкільних,учнів  у  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  закладах,
операції  з  надання  яких  звільняються  від  обкладання  податком  на  додану
вартість» від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах», керуючись ст.25,26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

1. Затвердити  Порядок  організації  харчування  дітей  у  закладах  загальної
середньої освіти, дошкільної освіти Миколаївської сільської ради, який
додається у додатку.

2. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради
(Н.Макшеєвій):

2.1.При укладанні договору з переможцем конкурсних торгів на послуги з
організації харчування учнів закладів освіти керуватись цим рішенням та
Порядком  організації  харчування  учнів  у  закладах  загальної  середньої
освіти, дошкільної освіти Миколаївської сільської ради.

2.2.Протягом  5  днів  з  дня  прийняття  рішення  оприлюднити  його  на
офіційному сайті Миколаївської сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію із
соціальних   питань,  забезпечення  законності  та  правопорядку,
депутатської діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, культури та
спорту.

Сільський голова                                              Сергій САМОТОЙ



Додаток  
до  рішення  шістнадцятої  сесії
восьмого скликання 
Миколаївської сільської ради 
від 16.12.2021 року № 06

Порядок
організації харчування в закладах загальної середньої освіти, 
дошкільної освіти Миколаївської сільської ради у 2022 році

  Мета:  визначити  порядок  та  механізм  організації  харчування  дітей  у
закладах загальної середньої освіти, дошкільної освіти підвідомчої території.

1. Харчуваннядітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти
організовується у відповідності до Законів України: «Про публічні закупівлі»,
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про
забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  населення»,  «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про статус і соціальний захист громадян,
які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  Постанови Кабінету
Міністрів України  від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих
категорій  учнів  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  спільного  наказу
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
«Про  затвердження  Порядку  організації  харчування  дітей  у  навчальних  та
оздоровчих закладах» від 01.06.2005 № 242/329, спільного наказу Міністерства
освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006
№  620/563  «Щодо  невідкладних  заходів  з  організації  харчування  дітей  у
дошкільних,  позашкільних  закладах»,  Постанови  Головного  державного
санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 «Державні санітарні правила і
норми  влаштування,  утримання  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та
організації  навчально-виховного  процесу»:  Наказу  Міністерства  економіки
України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».
 2.  За  кошти  місцевого  бюджету  сільської  ради  організовується
харчування  вихованців  дошкільних  навчальних  закладів  та  дошкільних
підрозділів  навчально-виховних  комплексів, учнів  1-11  класів  пільгових
категорій,  а  саме:  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування;
дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або мобілізовані в
зону антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків під час воєнних дій
в  зоні  антитерористичної  операції  на  сході  України;  дітей  з  особливими
освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах; дітей з сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з числа внутрішньо переміщених
осіб або таких, що мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів; дітей дошкільного віку з інвалідністю.

3. Підставою для надання безоплатного харчування вихованців 



дошкільних  навчальних  закладів  та  дошкільних  підрозділів  навчально-
виховних комплексів, учнів 1-11 класів з числа дітей пільгового контингенту у
закладах загальної середньої освіти, дошкільної освіти є наявність наступних
документів.

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:
- документи, що підтверджують статус дитини.

Для дітей з малозабезпечених сімей:
- довідка  з  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  про

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Для  дітей,  батьки  яких  є  учасниками  антитерористичної  операції  або
мобілізовані в зону антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків
під час воєнних дій:

-  копія  посвідчення  на  пільги,  встановлені  законодавством  України  для
ветеранів війни - учасників бойових дій, довідка (наказ) з військової частини в
якій  дійсно  один  з  батьків  виконував  службові  (бойові  завдання)  у  зоні
проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської та
ін областей.

4.  Відповідальність  за  безпеку  та  якість  продуктів  харчування,
продовольчої  сировини,  готових  страв  покладається  на   заклади  загальної
середньої та дошкільної освіти.

5. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради:  
5.1.  Для   організації  харчування  учнів  у  закладах  загальної  середньої

освіти, дошкільної освіти проводити конкурсні торги на послуги з організації
зебезпечення продуктами харчування дітей.

5.2. Заключати договори на постачання продуктів харчування на підставі
конкурсних  торгів  з  підприємствами  та  організаціями,  які  мають  відповідні
дозволи і ліцензії.

5.3.  Своєчасно  укладати  договір  з  Управлінням  Держсанслужби  у
Сумській  області  для  проведення  робіт  по  дезинфекції  та  дератизації
приміщень шкільних їдалень. 

5.4. Вживати заходів спільно з директорами шкіл, дошкільних закладів,
керівництвом  підприємства  та  робітниками  їдалень  щодо  активного
впровадження  сучасних  прогресивних  форм  обслуговування,  які  сприяють
максимальному залученню дітей до гарячого харчування.

6. Керівники закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти:
6.1. Несуть відповідальність за організацію харчування дітей у закладах

загальної  середньої  освіти,  дошкільної  освіти,  дотримання  вимог  санітарно-
гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

 6.2.  Наказом  керівника  закладу  призначають  особу,  відповідальну  за
організацію харчування дітей.

6.3.  Призначають відповідальних представників з числа працівників 



шкіл,  дошкільних  закладів,  на  яких  покладається  обов’язок  вести  облік  та
розрахунки харчування учнів.

6.4.  Створюють  бракеражну  комісію  у  складі:  медичної  сестри,
відповідальної особи від закладу за організацію харчування дітей, завідуючого
виробництвом.

6.5. Затверджують графік харчування дітей та доводять до відома класних
керівників, вихователів, учнів, батьків.

6.6.  Щоденно підписують  меню-розклад.
6.7. Проводять у школах, дошкільних закладах санітарно-просвітницьку

роботу  серед  учнів  та  батьків  щодо  гігієнічних  засад  харчування,  режиму
харчування дітей,  раціонального  харчування,  профілактики  захворювань,
пов’язаних із харчуванням; організовують роботу (лекції, семінари, вікторини,
дні  здоров’я, дні  культурного  харчування)  із  формування  навичок  культури
харчування, етики прийому їжі.

6.8.  Організовують  проведення  щоденного  вологого  прибирання  залів
шкільних, дошкільних  їдалень (підлоги, меблів) техперсоналом закладів.

6.9. Проводять поточний ремонт приміщень харчоблоку ,  забезпечують
поточний  ремонт  технологічного,  торгівельно-холодильного та  іншого
обладнання,  проводять  ремонт  меблів  у  шкільних,  дошкільних  їдальнях  та
підсобних приміщеннях.

6.10.  Забезпечують  контроль  за  витратами  енергоносіїв,  бюджетних
коштів та інших фінансових надходжень.

6.11. Здійснюють контроль за організацією харчування дітей.
6.12.  Організовують  комплектування  шкільних,  дошкільних  їдалень

кваліфікованими спеціалістами.
6.13. Забезпечують виробничі підрозділи столовим посудом, приладами,

кухонним інвентарем,  спецодягом,  миючими засобами відповідно до  діючих
норм оснащення, обліковують це майно на власному балансі.

6.14.  Організовують  харчування  дітей  за  перспективним  двотижневим
меню, погодженим з відповідною Держпродспоживслужбою.

6.15. Затверджують щоденне  меню-розклад.
6.16.  Забезпечують  суворе  дотримання  правил  прийому  продовольчих

товарів  та  сировини,  вимог  до  кулінарної  переробки  харчових  продуктів,  а
також умов, терміну зберігання та реалізації продуктів, що швидко псуються.

6.17.  Забезпечують  щоденно  належний  санітарний  стан  приміщень
шкільних, дошкільних їдалень, обладнання та інвентарю.

6.18  Організовують  харчування  дітей,  які  мають  пільги  з  оплати  за
харчування, за рахунок бюджетних коштів згідно зі списками.

Секретар сільської ради  Вікторія НЕПИЙВОДА


	МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
	СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	РІШЕННЯ
	від 16.12.2021 № 06




