
 

 

 

УКРАЇНА  
МОКВИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГІМНАЗІЯ – 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» 

 

    Н А К А З         

                                                                                                            

01.09.2017                                            с. Моквин                                             №199 

 

Про організацію  

               харчування учнів 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII, 

«Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV, «Про охорону 

дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІН, «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VІІІ (пункти 11, 19), «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанов Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування 

у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 873), від 19.06.2002 

№ 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 850), спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», згідно пункту  16 

Заходів з виконання районної програми соціального захисту учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, схваленої розпорядженням 

голови Березнівської райдержадміністрації від 08.05.2015 № 124 та 

затвердженої рішенням Березнівської районної ради від 28.05.2015 № 940, 

рішення Березнівської районної ради від 04.08.2017 № 339 «Про зміни до 

рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 235 «Про встановлення 

вартості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців 

дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня 

школа-дошкільний навчальний заклад» району на 2017 рік»,  наказу управління 

освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації від 

03.01.2017 № 6 «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних 

комплексів «Загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад» на 2017 

рік», наказу Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-

загальноосвітня школа І ступеня» від 01.09.2017 № 197 «Про порядок надання 

платних послуг», з метою належної організації повноцінного раціонального 

харчування учнів, запобігання харчових отруєнь, виконання санітарно-

гігієнічних правил і норм 



 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати з 05.09.2017 року харчування за бюджетні кошти учнів 1-4-х 

класів із числа дітей, сім’ї яких отримують державну соціальну допомогу, учнів 

1-11-х класів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та із числа 

дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на суму 11,00 грн. 

в день на одного учня. 

 

2. Організувати з 05.09.2017 року харчування учнів 1-11-х класів за батьківську 

плату на суму 15,00 грн. в день на одного учня. 

 

3. Призначити відповідальним за організацію харчування заступника директора 

з навчально-виховної роботи Челик Л.О. 

 

4. Покласти на класних керівників 1-11-х класів відповідальність за облік дітей, 

які харчуються, звітність, заповнення талонів, вчасне повідомлення про наявну 

кількість учнів, які харчуються. 

 

5. Затвердити примірне 10-ти денне перспективне меню за бюджетні кошти 

учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім’ї яких отримують державну соціальну 

допомогу, учнів 1-11-х класів із числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та із числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної 

операції та за батьківську плату учнів 1-11-х класів, що додається. 

 

6. Затвердити  графік харчування учнів, що додається.   

 

7. Затвердити склад комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої 

сировини, що додається. 

 

8. Затвердити склад контрольної комісії за станом і якістю харчування, що 

додається.  

 

9. Затвердити графік чергування учителів у їдальні, що додається. 

 

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Челик Л.О.: 

10.1. забезпечити контроль за організацією повноцінного та якісного 

харчування учнів відповідно до затверджених норм харчування; 

упродовж   2017-2018 н.р. 

 10.2. забезпечити контроль за подачею заявок для видачі обідів; 

                                                                упродовж  2017-2018 н. р. 

 10.3. сприяти ефективній роботі контрольної комісії за станом і якістю 

харчування; 

 упродовж  2017-2018 н. р. 



 10.4. здійснювати постійний контроль за дотриманням учнями правил 

особистої гігієни, санітарно-гігієнічним станом обідньої зали, графіка 

харчування учнів, чергуванням педагогічних працівників; 

 упродовж  2017-2018 н. р. 

    10.5. проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо 

пропаганди гігієнічних основ харчування, залучаючи до цієї роботи медичних 

працівників, класних керівників. 

 упродовж  2017-2018 н. р. 

    10.6. інформувати батьків про організацію харчування дітей у навчальному 

закладі, періодично організовувати обговорення на батьківських зборах, 

педагогічній раді, раді навчально-виховного комплексу питання стану та якості 

харчування; 

 упродовж 2017-2018 н. р. 

 10.7. забезпечити своєчасне інформування директора навчально-виховного 

комплексу у випадку порушень безпечних умов організації харчування, які 

становлять загрозу здоров’ю дітей. 

 упродовж 2017-2018 н. р. 

  

11. Комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини: 

    11.1. щоденно здійснювати бракераж готової продукції та відображати 

результати в журналі бракеражу;  

    11.2. у разі виявлення недоброякісних продуктів харчування чи продовольчої 

сировини складати акт бракеражу в трьох примірниках, і аналогічно – у разі 

виявлення продуктів харчування чи продовольчої сировини з великим (понад 

стандартний) відсотком відходів, у день виявлення; 

    11.3. повертати недоброякісні продукти харчування чи продовольчу 

сировину разом із актом бракеражу, що підтверджує недоброякісність, 

постачальнику, у день складання акта бракеражу; 

    11.4. у разі виявлення нестачі або надлишку під час прийому продуктів 

харчування чи продовольчої сировини складати акт приймання у двох 

примірниках у день виявлення. 

 

12. Контрольній комісії проводити контроль стану та якості харчування 

щомісяця, кожного другого вівторка. 

                                                             Упродовж 2017-2018 н. р. 

 

13. Класним керівникам  1-11-х класів: 

13.1. забезпечити облік учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім’ї яких 

отримують державну соціальну допомогу, учнів 1-11-х класів із числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування та із числа дітей, батьки яких є 

учасниками антитерористичної операції; 

13.2. подавати щоденно, на першому уроці,  заявки для видачі обідів; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

13.3. забезпечити видачу талонів для харчування учнів за батьківську плату 

та контроль за їх використанням; 

упродовж 2017-2018 н. р. 



13.4. здійснювати контроль разом із черговим учителем у їдальні за 

своєчасним і правильним харчуванням учнів, згідно графіка харчування; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

13.5. забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської 

громадськості щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку, 

інформування батьків, дітей про заходи, які необхідно здійснювати для 

запобігання виникненню інфекційних хвороб; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

 13.6. проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо 

пропаганди гігієнічних основ харчування. 

 упродовж 2017-2018 н. р. 

 

14. Кухарю Сичик Т.Т.: 

14.1. забезпечити дотримання норм харчування учнів 1-4-х класів відповідно 

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року               

№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку»; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

14.2. забезпечити наявність щоденних меню-розкладів на підставі 

примірного десятиденного меню та розташовувати їх у доступному для огляду 

бажаючих місцях; 

упродовж  2017-2018 н. р. 

    14.3. здійснювати приймання продуктів харчування і продовольчої сировини 

тільки за наявності супровідних документів (накладні, сертифікати 

відповідності, висновки санепідекспертизи); 

упродовж 2017-2018 н. р. 

14.4. забезпечити суворе дотримання умов зберігання та терміну реалізації 

продуктів харчування та продовольчої сировини; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

    14.5. забезпечити суворе дотримання рецептури, технології приготування їжі 

та видачі страв; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

    14.6. забезпечити належний стан утримання харчоблоку згідно з вимогами 

санітарно-гігієнічних норм. 

упродовж 2017-2018 н. р. 

 

15. Медичній сестрі Тарасюк Г.В.: 

  15.1. здійснювати щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до 

їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології 

виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, 

фактичним виконанням меню; 

упродовж 2017-2018 н. р. 

    15.2.  щоденно здійснювати бракераж сирої та готової продукції, вказувати в 

бракеражному журналі назви страв, вихід по меню-розкладці, фактичну видачу, 

якість приготування страв; 

упродовж 2017-2018 н. р. 



 15.3. проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо 

пропаганди гігієнічних основ харчування; 

 упродовж 2017-2018 н. р. 

 15.4. забезпечити проходження обов’язкових медичних оглядів працівників, 

які забезпечують харчування учнів. 

 упродовж 2017-2018 н. р. 

  

16. Черговим учителям не допускати учнів у обідні зали без класних керівників 

та до того часу, поки не буде виставлено страв. 

Упродовж 2017-2018 н. р. 

 

17. Головному бухгалтеру навчально-виховного комплексу Дзюбак С.Є. 

забезпечити організацію харчування учнів 1-11-х класів за рахунок 

батьківських коштів згідно чинного законодавства. 

 

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор НВК                                 Ю.Гуменюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконавець: заступник директора з 

навчально-вицховної роботи                                                    Л.Челик 

 

З наказом ознайомлені:                                                             С.Дзюбак 

                                                                                                      Т.Сичик 

          Г.Тарасюк 

          Л.Булавін 

                                                                                            О.Романовська 

           О.Ярмольчук      

                                                                                            М.Бецко 

           О.Мамчур 

                                                                                            Т.Залужна 

           Т.Кравчук                             

                                                                                            О.Гребенець 

                                                                                            В.Комар 

                   М.Люшин 

                                                                                            Л.Тарасюк  

                   О.Тарасюк 

                                                                                            Ю.Харчук 

                   Л.Карпець 

                                                                                            А.Бережна 

                                                                                            Т.Баранчук 

                                                                                            В.Мазепа 

                                                                                            Р.Тарасюк 

                                                                                            О.Торчинська 

                                                                                            В.Шулевська                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                            наказ Моквинського навчально- 

                                                                       виховного комплексу «Гімназія -  

                                                                         загальноосвітня школа І ступеня» 

                                                                            01.09.2017 №199 

 
 Примірне 10-ти денне  перспективне меню  

за бюджетні кошти учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім’ї яких отримують державну 

соціальну допомогу, учнів 1-11-х класів із числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та із числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції  

 

І тиждень 

 
№ з/п Назва страви Вихід, гр. Енергоцінність 

ккал. 

Вартість обіду, грн. 

Понеділок 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Вареники з сиром 150 312  

3. Бутерброд з ковбасою  216  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56,85  

 770.25 11.00 

Вівторок 

1. Салат з овочів 50 49  

2. Риба смажена 75 218  

3. Картопляне пюре 150 214  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56.85  

 634.25 11.00 

Середа 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Брізоль (яйце,фарш) 90 224.7  

3. Макарони з маслом 150 240  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56,85  

6. Фрукти 50/100 90  

 796.95 11.00 

Четвер 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Відбивна куряча 60 90  

3. Картопля відварена з 

маслом 

150 214  

4. Чай 200 56,85  

5. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

6. Фрукти 50/100 90  

 636.25   11.00 

П’ятниця 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Сарделька відварена 75 202  

3. Каша гречана 150 197  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Кава з молоком 180 74  

 658.4 11.00 

 



 

ІІ тиждень 

 
№ з/п Назва страви Вихід, гр. Енергоцінність 

ккал. 

Вартість обіду, грн. 

Понеділок 

1. Огірок з овочів 50 89  

2. Котлета  150 284  

3. Каша рисова 150 110  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Кава ячмінна  180 167  

 746.4 11.00 

Вівторок 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Шніцель 75 220  

3. Макарони з маслом 150 240  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай  200 56.85  

 702.25 11.00 

Середа 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Плов з курятиною 75/75 299.5  

3. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

4. Сік  150 115  

5. Фрукти 50/100 90  

 689.9                         11.00 

Четвер 

1. Салат з овочів 50 89  
2. Рагу з курятини 50/125 217  
3. Млинчик  з сиром 75 146  
4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  
5. Чай 200 56,85  

 605.25                         11.00 

П’ятниця 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Ковбаса смажена 75 120  

3. Картопляне пюре 150 214  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Кава ячмінна з молоком 180 167  

 686.4                         11.00 

 

 

 

 

 

Директор НВК                                          Ю.Гуменюк 

                                          

 

 

 

 



                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                            наказ Моквинського навчально- 
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Примірне 10-ти денне  перспективне меню 

за батьківську плату учнів 1-11-х класів 

 

І тиждень 

 
№ з/п Назва страви Вихід, гр. Енергоцінність 

ккал. 

Вартість обіду, грн. 

Понеділок 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Вареники з сиром 150 312  

3. Бутерброд з ковбасою 30/30 216  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56,85  

 770.25           15.00 

Вівторок 

1. Салат з овочів 50 49  

2. Риба смажена 75 218  

3. Картопляне пюре 150 214  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56.85  

 634.25       15.00 

Середа 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Брізоль (яйце,фарш) 90 224.7  

3. Макарони з маслом 150 240  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56,85  

6. Фрукти 50/100 90  

 796.95     15.00 

Четвер 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Відбивна куряча 60 90  

3. Картопля відварена з 

маслом 

150 214  

4. Чай 200 56,85  

5. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

6. Фрукти 50/100 90  

 636.25   15.00 

П’ятниця 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Сарделька відварена 75 202  

3. Каша гречана 150 197  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Кава з молоком 180 74  

 658.4 15.00 



 

ІІ тиждень 

 
№ з/п Назва страви Вихід, гр. Енергоцінність 

ккал. 

Вартість обіду, грн. 

Понеділок 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Котлета  150 284  

3. Каша рисова 150 110  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Кава ячмінна  180 167  

 746.4 15.00 

Вівторок 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Шніцель 75 220  

3. Макарони з маслом 150 240  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай  200 56.85  

 702.25 15.00 

Середа 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Плов з курятиною 75/75 299.5  

3. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

4. Сік  150 115  

5. Фрукти 50/100 90  

 689.9                         15.00 

Четвер 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Рагу з курятини 50/125 217  

3. Млинчик  з сиром 75 146  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Чай 200 56,85  

 605.25                         15.00 

П’ятниця 

1. Салат з овочів 50 89  

2. Ковбаса смажена 75 120  

3. Картопляне пюре 150 214  

4. Хліб житній/пшеничний 30/30 86,4/96,4  

5. Кава ячмінна з молоком 180 167  

 686.4                         15.00 

 

 

 

 

 

Директор НВК     Ю.Гуменюк 
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Графік харчування 

учнів 1-11-х класів Моквинського навчально-виховного комплексу  

«Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» 

у 2017-2018 навчальному році 

 

 

10.05-10.25 – 1-4-ті класи (за бюджетні кошти) – 1-й зал 

1-4-ті класи (за батьківську плату)  – 2-й зал 

 

11.15-11.35 – 5-11-ті класи (за бюджетні кошти 

та за батьківську плату) – 1-й зал 

 

 

 

Директор НВК                                           Ю.Гуменюк 
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 Склад 

 комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини 

 

 

 1. Сичик Т.Т. – голова комісії, кухар їдальні навчально-виховного    

комплексу.    

                             

2. Тарасюк Г.В. –  член комісії, медична сестра навчально-виховного 

комплексу.  

 

3. Карпець Л.А. – член комісії, учитель української мови та літератури. 

 

 

 

 

Директор НВК                                Ю.Гуменюк  
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Склад 

контрольної комісії за станом і якістю харчування 

 

 1. Челик Л.О. – голова комісії, заступник директора з навчально-виховної 

роботи.                                 

2. Пилипака Т.В. –  член комісії,  голова профспілкового комітету.  

3. Романовська О.В. – член комісії, класний керівник 1-Б класу. 

4. Карповець Л.О. – член комісії, член ради НВК.  

5. Харчук О.І. – член комісії, голова батьківського комітету навчально-

виховного комплексу.  

 

 

 

Директор НВК                                          Ю.Гуменюк 
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                                                                            01.09.2017 №199 

 

Графік чергування учителів 

 у їдальні Моквинського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» 

у  2017-2018 навчальному році 
 

 

 

Дні тижня ПІП учителя 

Понеділок Кошик О.В. 

Вівторок  Романовська О.В. 

Середа  Мамчур О.О. 

Четвер  Залужна Т.А. 

П’ятниця  Гончарук Ю.А. 

 

 
 

 

Директор НВК                                     Ю.Гуменюк 

 

 

    


