
 

НАКАЗ 

01.09.2017                                     №78   

 

Про організацію харчування учнів 1-11-х класів  

Харківського приватного НВК  

«Ліцей Професіонал» Харківської області 

та призначення відповідального   

за харчування учнів 

 

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

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про охорону дитинства», на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», рішень 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 

23.12.2015 № 14/15 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік», 42 сесії 6 скликання 

від 23.09.2015 № 2012/15 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки», 3 сесії 7 скликання від 13.01.2017 №119/16 

«Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-

2018 роки», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.01.2017 

№ 3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів 

системи освіти м. Харкова у 2017 році», з метою організації якісного та 

повноцінного харчування учнів та вихованців навчальних закладів, допомоги 

соціально незахищеним категоріям дітей у школі  

ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

«ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  



НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати харчування учнів 1-11 класів, згідно з договором на організацію 

гарячого харчування з КП «Комбінат дитячого харчування».  

2. Призначити з 01.09.2017 відповідальним за харчування учнів                     

Манжос О.В., заступника директора з навчально – виховної роботи. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Манжос О.В.: 

3.1. Здійснювати контроль за дотриманням учнями правил особистої гігєни та 

вживанням гарячих страв учнями, санітарно – гігєнічним станом харчоблоку, 

дотримання ржиму і графіку харчування дітей, чергування педагогічних працівників 

у шкільній їдальні. 

3.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків для пропаганди 

гігієнічних основ харчування, залучаючи до цієї роботи медичну сестру, класних 

керівників. 

3.3. Інформувати батьків про організацію харчування дітей у школі, проводити 

обговорення на батьківських зборах питань, пов’язаних з організацією харчування. 

3.4. Організувати вільний доступ учнів до питної води під час перебування їх у 

школі в такій формі: бутильована вода. 

3.5. Брати участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного 

працівника Бойко В.А). 

3.6. Організувати харчування учнів згідно із затвердженими нормами 

харчування, в межах затвердженого кошторису. 

         З 01.09.2017 

3.7. Посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих 

кишкових інфекцій і харчових отруєнь. 

                                                            Упродовж 2017/2018 навчального року 

3.8. Проаналізувати стан роботи з організації харчування учнів на засіданні 

педагогічної ради. 



                                                                                                           Двічі на рік 

3.9. Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці. 

                                                            Упродовж 2017/2018 навчального року 

   3.10. Проводити санітарно-освітню роботу з працівниками харчоблоку з 

попередження інфекційних та шкіряних захворювань. 

                                                            Упродовж 2017/2018 навчального року 

Бойко В.А., медична сестра ліцею 

3.11. Контролювати своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних 

мінімумів працівниками їдальні. 

                                                            Упродовж 2017/2018 навчального року 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                           О.В.Будко  

 

З наказом ознайомлені:                                            

О.В.Манжос                                                                                      

В.А.Бойко                                                                                    

Л.В.Конюк  

 

 


