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НАКАЗ 
м. Львів 

04 січня 2023 року                                              № 09-о 

Про стан організації харчування учнів НВК «ШЕЛ» 

у І семестрі 2022/2023 навчального року 

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

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення прав i свобод внутрішньо переміщених осіб», 

«Пpо статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

«Про безпечність та якість харчових продуктів», постанови Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», ухвали Львівської міської ради від 22.12.2022 року «Про 

затвердження Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської 

міської територіальної громади на 2023 рік», наказу  управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради від 26.12.2022 року № 495 «Про організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної 

громади  у 2023 році», наказу по НВК «ШЕЛ» від 31.08.2022 року № 138-о «Про організацію 

харчування учнів у І семестрі 2022/2023 н.р.», з метою організації якісного та повноцінного 

харчування учнів, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей в навчальному закладі 

було організовано безкоштовне харчування учнів усіх навчальних груп НВК «ШЕЛ», зокрема 

пільгових категорій (47 учнів, з яких 7 учнів – діти ВПО, 8 учнів – діти воїнів АТО, 32 учні – 

діти з багатодітних сімей). 

Вартість харчування для дітей пільгових категорій по НВК «ШЕЛ» становила 22,60 грн. 

Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей, облік і звітність за використання 

коштів, що виділялися на безоплатне харчування, здійснювався відповідно до чинного 

законодавства.  

Врублевською А.П., заступником директора з НВР, Яковенко Н.П., педагогом-

організатором, Цибульською О.І., медсестрою, щомісячно проводився аналіз стану організації 

харчування дітей пільгових категорій та стану охоплення учнів НВК «ШЕЛ» гарячим 

харчуванням, проводилась робота щодо створення належних умов для безпечного та якісного 

харчування дітей з урахуванням умов адаптивного карантину та поширення коронавірусної 

хвороби (COVID – 19), яка включала: заходи організаційно-методичного забезпечення 

харчування учнів, створення необхідних умов, передбачених чинним законодавством для 

організації повноцінного і якісного харчування, підвищення рівня гігієнічних знань. Куратори 

своєчасно подають заявки на харчування учнів, проводять бесіди щодо дотримання санітарно-

гігієнічних норм, поведінки учнів у приміщенні їдальні, важливості гарячого харчування, 

споживання корисних продуктів харчування. Також вчителями предметів «Основи здоров’я», 

«Біологія», «Захист України» проводяться відеолекторії, бесіди, тренінгові заняття щодо 

здорового харчування учнів та важливості забезпечення організму гарячими стравами. 

Протягом семестру відбулось 4 зустрічі із батьками учнів, які працюють у сфері харчової 

промисловості, які спілкувалися з учнями з приводу даного питання.  

Наказом по НВК «ШЕЛ» від 31.08.2022 року № 138-о «Про організацію харчування учнів 

у І семестрі 2022/2023 н.р.» визначено Врублевську А.П., заступника директора з навчально-

виховної роботи, відповідальною за організацію харчування учнів по НВК «ШЕЛ». Під 

щоденним контролем перебувають учні певних пільгових категорій, а саме: учні, батьки яких 

є учасниками АТО, тимчасово ВПО, багатодітні. 

Врублевською А.П., відповідальною за організацію харчування учнів НВК «ШЕЛ» у І 

семестрі 2022/2023 н.р., здійснювались наступні заходи: 



• контроль за організацією харчування учнів пільгових категорій 5-21 навчальних груп; 

• контроль за обліком та наданням звітності щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів пільгових категорій 5-21 навчальних груп; 

• контроль за організацією харчування інших учнів навчальних груп;      

• відпрацювання режиму і графіку харчування учнів;   

• відпрацювання режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; 

• виявлення за допомогою кураторів груп учнів, які мають право на безкоштовне 

харчування;   

• здійснення обліку харчування учнів, звірка разом із кураторами відвідування учнів 

НВК «ШЕЛ» та харчування їх у їдальні з метою недопущення ведення неправильного 

обліку;    

• здійснення обліку харчування учнів, опрацювання інформації щодо кількості учнів, 

які отримують гаряче харчування, кількості учнів, охоплених споживанням буфетної 

продукції; 

• контроль за додержанням учнями правил особистої гігієни та вживанням готових 

страв, буфетної продукції;    

• контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо; 

• забезпечення неухильного виконання нормативно-правових документів з питань 

організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах;    

• щомісячне надання інформації про стан охоплення харчуванням учнів НВК «ШЕЛ»; 

• координація діяльності з роботою медсестри щодо контролю за харчуванням учнів. 

Відповідно до санітарних правил і норм Цибульська О.І., медсестра, здійснювала 

щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, 

дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним 

режимом харчоблоку, їдальні, фактичним виконанням щоденного меню Клопотенка. 

Режим і санітарний стан їдальні відповідає встановленим нормам. Збереження продуктів 

харчування здійснюється у відповідності до санітарних норм. Технологічне обладнання та 

інвентар для прибирання промарковані. Миючі засоби у наявності. Медичні книжки 

співробітників їдальні відповідають вимогам, медичний огляд працівників пройдено 

своєчасно. Їдальня НВК «ШЕЛ» укомплектована кваліфікованими кадрами згідно з 

нормативними вимогами.  

Лисович І.В., завідуючою виробництвом, Кутельмах І.Р., директоркою НВК «ШЕЛ», 

Врублевською А.П., відповідальною за організацію харчування учнів по НВК «ШЕЛ», 

Цибульською О.І., медичним працівником НВК «ШЕЛ», здійснюється контроль за якістю та 

безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів споживання, за 

поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю 

сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів. 

Щоденне меню, яке погоджено Кутельмах І.Р., директоркою НВК «ШЕЛ»,  Лисович І.В., 

завідуючим виробництвом, Цибульською О.І., медичним працівником, відповідає вимогам 

раціонального харчування учнів. Щоденне меню знаходиться на інформаційному стенді в залі 

їдальні. Харчові продукти, що поступали на харчоблок, відповідали вимогам нормативно-

технічної документації і супроводжувалися документами, що встановлюють їх якість і 

безпечність. Не допускалося приймання харчових продуктів без супроводжувальних 

документів, зх минулим строком зберігання, з ознаками псування. 

Забезпечував харчування учнів ФОП Четирбок П.Є. на основі договору, укладеного між 

директоркою НВК «ШЕЛ» та ФОП про закупівлю послуг (послуги їдалень) за державні кошти. 

При забезпеченні харчуванням ФОП Четирбок П.Є. керувався вимогами санітарного 

законодавства. На основі зазначених меню ПП спільно з медсестрою НВК «ШЕЛ» складалося 

щоденне робоче меню, яке затверджувалось директоркою НВК «ШЕЛ». У їдальні забезпечено 

щоденно наявність на видному місці контрольної порції на час видачі приготовлених страв 

для дітей пільгових категорій. 



У приміщенні їдальні НВК «ШЕЛ» оформлено інформаційний куточок, який містить: 

▪ графік харчування учнів; 

▪ щоденне меню з переліком страв і їх виходом;    

▪ рекомендації батькам та учням;   

▪ склад комісії громадського контролю;       

▪ режим роботи їдальні;    

▪ графік чергування вчителів на перервах;    

▪ інформацію про постачальників. 

Графік прийому їжі складено з урахуванням вимог до організації та забезпечення 

різними видами харчування учнів закладу освіти в умовах поширення коронавірусної хвороби 

(COVID – 19), також враховано особливості режиму роботи НВК «ШЕЛ» в умовах 

адаптивного карантину та змішаного навчання.  

Питний режим у НВК «ШЕЛ» було організовано відповідно до вимог адаптивного 

карантину: шляхом щоденного забезпечення батьками дітей питною негазованою водою в 

індивідуальній ємності. У буфеті передбачено придбання учасниками освітнього процесу 

фасованої питної негазованої води.  

Своєчасно вносились зміни до організаційних наказів в разі прибуття-вибуття учнів 5-21 

навчальних груп, дітей пільгових категорій у зв’язку із закінченням терміну дії 

супроводжуючих документів щодо надання права пільгового харчування. У батьків учнів 

пільгових категорій взято відповідні заяви на організацію харчування учнів пільгових 

категорій. 

Можна зробити висновок, що організація харчування у закладі  освіти у І семестрі 

2022/2023 навчального року здійснюється на належному рівні відповідно до запланованих 

заходів на виконання наказу  управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради від 26.12.2022 року № 495 «Про організацію харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади  у 2022/2023 

навчальному році»,  ухвали Львівської міської ради від 22.12.2022 «Про затвердження 

Програми безоплатного харчування дітей та учнів у закладах освіти Львівської міської 

територіальної громади на 2023 рік». 

Поряд з тим залишаються проблемними питання щодо оновлення технологічного 

обладнання харчоблоку та мийки, вмеблювання, розширення пропускної потужності їдальні, 

забезпечення технічної естетики приміщення. 

Враховуючи вищевикладене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати стан роботи із забезпечення учнів НВК «ШЕЛ» гарячим харчуванням 

здійсненим на належному організаційному рівні. 

2. Врублевській А.П., відповідальній за організацію харчування учнів НВК «ШЕЛ»: 

2.1. Продовжувати роботу спрямовану на забезпечення організації безпечного та 

якісного харчування учнів усіх навчальних груп НВК «ШЕЛ»; 

2.2. Здійснювати постійний контроль за санітарно-гігієнічним режимом харчоблоку, 

їдальні, обідньої зали, своєчасним проходженням обов’язкових медичних оглядів 

та дотримання особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію 

харчування спільно з Яковенко Н.П., педагогом-організатором, Цибульською О.І., 

медсестрою; 

2.3. Вживати заходи щодо неухильного дотримання нормативно-правових документів 

стосовно організації харчування; 

2.4. Скласти графіки харчування учнів навчальних груп на ІІ семестр для забезпечення 

чіткої роботи їдальні і створення належних умов для прийому їжі учнями НВК 

«ШЕЛ»; 

2.5. Здійснювати систематичний контроль за фактичною кількістю учнів, які 

отримують безкоштовне харчування спільно з кураторами навчальних груп; 



2.6. Здійснювати систематичний контроль за асортиментом буфетної продукції; 

2.7. Організовувати анкетування батьків та учнів з метою виявлення стану організації 

харчування та якості буфетної продукції. 

3. Цибульській О.І., медсестрі: 

3.1. Здійснювати щоденний контроль за якістю харчових продуктів, що надходять до 

їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології 

виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом їдальні, буфету, 

фактичним виконанням щоденного меню; 

3.2. Знімати щоденні проби із контрольної порції із наступним записом у відповідний 

журнал; 

3.3. Здійснювати контроль за проходженням медичного огляду працівників їдальні. 

4. Андрущаку Б.І., завгоспу: 

4.1. Підтримувати у справному робочому стані технологічне обладнання; 

4.2. Забезпечувати їдальню необхідним інвентарем та мийними, дезінфікуючими 

засобами. 

5. Кураторам навчальних груп проводити роз’яснювальну роботу серед дітей та батьків 

щодо важливості й необхідності гарячого харчування учнів НВК «ШЕЛ». 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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